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 تمهيد:
 . لقد أنعم هللا علي مصر باإلسالم وورد ذكرها في القرآن مرات عديدة 
   كما أوصى  الرسىوأ أمتىم بمصىر وبشىرها بىالبتح ونبىم يلىي أهميى  تحريرهىا مىن  ب ى

" ستبتحون مصر وه  أرض يسم  الرومان ويبالغها دعوة اإلسالم حيث  اأ الرسوأ 
  ا فإن لهم ذم  وصهرا "فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خير

  أرسأ الرسوأ كتابا يلي المقو س حاكم مصىر يىدعوإ يلىي الىدخوأ فىي اإلسىالم ثىم أعيىد
  " عمر بن الخطاب "التبكير في فتح مصر بعد يتمام فتح الشام في عهد الخليب  

   امىىت مصىىر بىىدورها التىىاريخي المنتدىىر فىىي يعىىداد الجيىىول البريىى  وا سىىاطيأ البحريىى 
 وا ندلس ليتحقق للمسلمين السيادة علي البحر المتوسط . ايفريقييلي وبعثها 

 

 
 

  يرومان يق.م ( يحكمها حاكم عسكر 74عام ) كانت مصر محتل  من الرومان منذ 
 يقبض علي الشئون المالي  واإلداري  والق ائي  من مقرإ باإلسكندري  .

 يكدح لخدم  هؤالء كانت مخزنا لمد روما بالغالأ لذلك كان علي شعبها أن يكد و
 المستعمرين .

  وفي دأ االستعمار الرومان  فقد أهأ مصر حريتهم الديني  والعقائدي  وتعر وا للدلم
 " بنيامين "والقهر وفرض ال رائب حت  هرب الكثير منهم يلي الصحراء مثأ 

عام  57بطريرك الكنيس  ا رثوذكسي  . الذى دأ مختبيا من بطل الرومان أكثر من 
رج من مخبئم يال بعد أن أمنم الباتحون المسلمون ا مر الذي جعأ المصريون ولم يخ

 يرحبون بالبتح اإلسالمي .
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوحدة الثالث : مصر والدوأ المستقل 

 مصر من البتح اإلسالمي حت   يام الدوأ المستقل  الدرس ا وأ

 أحواأ مصر  بأ البتح اإلسالمي
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 )دوافع(عوامـأ البـتح اإلسالمــــ  

 : تمثأ في العامأ الديني
 تنبيذ   واأ رسوأ صلي هللا عليم وسلم وتبشيرإ ببتحها  (5)
 لمين لكي تصبح مصر سنداً  وياً للمس (6)
 لنشر الدعوة اإلسالمي   (7)

  : تمثأ في االتي العامأ الحربي
تأمين البتوحات في الشام وفلسطين من ناحي  الجنوب الغرب   (5)

 حيث كان وجود الروم في مصر يهدد تلك البالد 
 نها  نبسها مركز الخالف  اإلسالمي  تأمين المدين  النبوي  (6)

ومن هجمات الروم المتو ع   يا () السويس حال ريب  من القلزم 
 للق اء علي المسلمين . 

 :تمثأ في العامأ التاريخي
مصر بالعرب منذ القدم عن طريق سيناء شماال البحر االحمر صل  

شر ا ودلت هذإ الصل  مستمرة حت   بيأ دهور اإلسالم ولهذإ 
 الدوافع  رر عمر بن الخطاب فتح مصر . 

 
 
 
 

   للتشاور  م 76:هــ /  53مؤتمرا عسكريا بالجابي   الخطاب "" عمر بن عقد الخليب
 في أمر فتح مصر باعتبارها خطوة أولي تجاإ أفريقيا 

  أنك ين فتحتها معلومات عن أهمي  فتح مصر  ائال لم  " عمرو بن العاص " دم فيم "
 كانت  وة للمسلمين وعونا لهم وه  أكثر ا رض أمواال وأعجزها عن القتاأ والحرب "
حيث كان عمرو بن العاص يريد أن يو ح أهمي  فتح مصر وما وصلت يليم من  عف 

 تحت حكم الرومان .
 
 
 
 
 

 

 البتح اإلسالمي لمصر

 مؤتمر الجابي  بالشام وفتح مصر
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  : العريل (5)
آالف جندى من  8بقوات المسلمين الت  بلغ عددها  " عمرو بن العاص "سار 

م وصلوا العريل  85:هـ / 64 يساري  ببلسطين يلي مصر وفي أوائأ عام 
البرما   ني  . ثم تابع المسلمون سيرهم يلاوم  من القوات الروماوفتحها بدون مق
 )بورسعيد حالياً(

  البرما : (6)
كانت أوأ مو ع من أرض مصر اشتبك فيم عمرو بن العاص مع الروم وبعد 

 حصار دام شهراً استولي عليها عنوةً 

 :خلي بالك 
" عمرو بن سلك كان علي المسلمين التصرف واالعتماد علي المبأجاة الحربي  حيث 

طريقا ي من للقوات اإلسالمي  ا لتزام بالجانب الصحراوي الرملي لالعتصام  العاص "
 بم يذا ما داهمهم الخطر المباجئ من جانب العدو الذي كان  ليأ الخبرة بحرب الصحراء 

 :بلبيس  (7)
عن  ) محافد  الشر ي  حاليا (سلك عمرو بن العاص طريقا يقودإ يلي بلبيس 

هزم فيها القائد  – ) القنطرة حاليا (حراء الشر ي  عبر القواصر طريق الص
 وكانت خسارة الروم فادح  في القتل  وا سرى .  " ا رطبون "البيزنطي 

  -أم دنين ) المنطق  الوا ع  شماأ ا زبكي  حاليا ( : (8)
علي  ري  أم دنين الت  كانت بمثاب  معقأ مهم  " عمرو بن العاص "استول  

بابليون بمصر القديم  و د انته  عمرو في مسيرتم حت  وصأ  شماأ حصن
حصن بابليون و رب حولم الحصار وهنا بعث يطلب المدد من الخليب  عمر بن 

 الخطاب . 
  -حصن بابليون : (9)

 فر الرومان من أم دنين يلي حصن بابليون فحاصروإ عمرو بن العاص عام 
الدخوأ  " المقو س " طر م واستمر الحصار سبع  أشهر حت  ا 84:هـ /  64

في مباو ات مع عمرو بن العاص فبعث برسلم يليم ليتباو وا مع المسلمين 
 ويطلعوا علي حال  الجيل اإلسالم  فبعث عمرو برسلم معهم وحدد مطالبم 

 وه  الدخوأ في اإلسالم أو الجزي  أو القتاأ .  " للمقو س "
                          

 
 
 

 خط سير عمرو بن العاص لبتح مصر
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" عبىىادة بىىن رسىىلم للمقىىو س وجعىىأ علىىي رأسىىهم  " عمىىرو بىىن العىىاص "أرسىىأ  (5) 

وأمرإ أن يكون هو متكلم القوم فلما دخلت رسأ المسلمين معسىكر الىروم هىاب  الصامت "
" ين هىذا ا سىود أف ىلنا المقو س عبادة لسوداإ وفرط طولم فرد عليم المسلمون بقولهم 

ينا ويننا نرجع جميعا يل  رأيىم و ولىم و ىد أمىرإ رأيا وعلما وهو سيدنا وخيرنا والمقدم عل
 ا مير دوننا بما أمرإ بم "

عقد صلح بىين عمىرو  مقو س وعبادة بن الصامت انتهت يل جرت المباو ات بين ال (6)
 بن العاص والمقو س    

 
 
 
 
 
 
 
 

  :مو ف هر أ ملك الروم من الصلح 
أنكر  " عمرو بن العاص "دإ مع عندما كتب المقو س يلي هر أ بأمر االتباق الذي عق

عليم ملك الروم ذلك واتهمم بالتقاعس عن حماي  مصر وكرهم للقتاأ وأمر  وادإ من 
الروم بمواصل  القتاأ فما كان من المقو س يال أن أخبر عمرو برفض هر أ لالتباق الذى 

 تم بينهما والتزم هو بعهدإ ومن أطاعم من ا  باط مع المسلمين .
 خلي بالك:

يل  أعل  الحصن  " الزبير بن العوام "لما طاأ حصار المسلمين لحصن بابليون صعد  
وكبًر ودن الروم أن العرب ا تحموا الحصن فهربوا ودخأ الزبير واصحابم الي باب 

 الحصن فبتحوإ وا تحامم المسلمون .
 
 

 
  زحبم بجيشم فوصأ يل  اإلسكندري  وفرض عليها  " عمرو بن العاص "واصأ

شهر وتحصن الروم باإلسكندري  ودافعوا عنها بقوة وو ع عمرو  58ر مدة الحصا
خط  حربي  نبذها جنودإ بكأ بسال  وعل  أثرها سقطت المدين  في يد المسلمين 

 " صلح اإلسكندري  " وعقد 
 

 شروط االتفاق
يلتزم ا  باط بدفع دينارين عن كأ رجأ بالغ ويعب  من دفعها الشيوخ  (5)

 والنساء وا طباأ 
تبق  للروم أر هم وأموالهم عل  ما ه  عليم ال يتعرض لهم العرب  (6)

 ف  شئ منها .

 سلمين والروممباو ات الصلح بين الم

 

 م 85:هـ /  65فتح اإلسكندري  
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 -هـ  : 65*شروط صلح اإلسكندري  
عمأ حرب   د  تعقدهدن  مدتها أحد عشر شهرا ال يقوم احد الطرفين خاللها بأي (5)

 اآلخر 
يتم ترحيأ الحامي  الرومي  في البحر ويحمأ الجنود معهم متاعهم وأموالهم وهم  (6)

آمنون علي ذلك أما الجنود الذين يرحلون برا عليهم دفع الجزي  عن شهر وذلك مدة 
 اجتيازهم ا را   المصري  

 أال يعود الروم لمصر ثاني  وأال يحاولوا استردادها  (7)
 أال يتعرض المسلمون للكنائس بسوء  (8)
 ( يبق  اليهود باإلسكندري  9)
 ود تلك المعاهدة مدنيا  مانا لتنبيذ بن 94جندى روميا  و 594ي اإلسكندري  يبق  ف (:)
 

 -*بيان عمرو بن العاص :
  بيانا بعد اتمام البتح أمن فيم المصريين عل  عقائدهم  " عمرو بن العاص "أصدر

هم وأوالدهم وألغ  فيم كاف  ال رائب الت  فر ها الرومان كما تعهد وأعرا هم وأموال
لرئاس   " بنيامين "وجميع ا  باط بالحماي  وا مان وعودة  " بنيامين "يل  البطريرك 

 كنيس  اإلسكندري  بطريركا عليها .
  م انتقلت خاللها من والي   85:هـ /  65أصبحت مصر جزءا من الدول  اإلسالمي  عام

ع  لروما تقدم لها الغالأ يل  رائدة للعالم اإلسالم  وتصدرت القيادة لصد هجمات تاب
 الصليبيين والتتار عل  بالد المسلمين .

 

 
 
 

 
   واليا عل  مصر فكان  " عمرو بن العاص "القائد  " عمر بن الخطاب "أ ر الخليب

ام الدول  ذلك بداي  عصر الوالة الذي امتد من عصر الخلباء الراشدين حت   ي
 الطولوني  ف  العصر العباس  الثان  

 بلغ عدد والة مصر في عهد الخلباء الراشدين خمس  والة : الحدـــ

 :أهم أعماأ عمرو بن العاص في مصر 
 بناء مدين  البسطاطـ: -5
  نسب   ) البسطاط (سمها ف  بناء عاصم  لمصر اإلسالمي  ا " عمرو بن العاص "شرع

االتساع  عند دخولم مصر واستمرت البسطاط فيالت  بناها  "" خيمتم يل  فسطاطم 
 واالزدهار حت  أصبحت مركزا مهما للتجارة طواأ عصر الوالة .

 مصر في عصر الوالة

 الخلباء الراشدينعهد ( مصر في 5)
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  ناء المسجد الجامع )جامع عمرو( :ب -6
   هـ /  65ف  وسط مدين  البسطاط سن   مسجد البسطاط " " عمرو بن العاص "بن

 ر مسقوف  .أبواب وبم ساح  غي :م وكان للمسجد  86:
  كانت أعمدتم الداخلي  من جذوع النخأ وسقبم من الجريد 

 )تاج الجوامع(يعد هذا المسجد من اوائأ المساجد في افريقيا واشتهر بــ  الحدــ :
 :حبر خليج أمير المؤمنين   -7
   لقد ساعد ازدهار البسطاط وانتعال الحرك  التجاري  بها عل  يعادة حبر القناة القديم

حيث  ) خليج تراجان (ما بين النيأ والبحر االحمر وكانت تعرف باسم الت  تصأ 
 " خليج أمير المؤمنين "باسم  م وسميذن عمرو الخليب  عمر عل  شقم فسمح لاستأ

 

 ما النتائج التي ترتبت علي حبر خليج امير المؤمنين؟
  :ترتب علي ذلك

 ازدهار البسطاط وانتعال حرك  التجارة بها )أ(
 م السبن ووصلت يل  الحجاز محمل  بالب ائع والغالأ وأنواع الطعام . جرت في )ب(
 
 
 
كانت معدم الودائف الكبري في الدول  اإلسالمي  في عصري الخلباء الراشدين  (5)

 والدول  االموي  يتقلدها العرب دون سواهم 
 شهرهم عبد العزيز بنأبلغ عدد الوالة في العصر ا موي ست وعشرون والياً  (6)

 مروان الذي حكم عشرين عاما
 

 : أعماأ عبد العزيز بن مروان
  هـ  6:أ ام  نطرة عل  خليج أمير المؤمنين بطرف البسطاط 
  بن  مقياسا للنيأ وزاد في جامع عمرو بن العاص 
  هـ اتخذ من حلوان مركزا لم وداراً إل امتم بعد اصابتم بالجذام  37ف  عام 
 مساجد والمبان  والبساتين  اهتم بتعمير حلوان وأ ام بها ال 
  اهتم بالزراع 
 
 
 
 
 

 

 العصر ا موي( مصر في 6)
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 البارس  في تقلد واليات الدول    امت الدول  العباسي  علي أكتاف البرس فبرز العنصر 
   اعتمد عل  ا تراك فتول  حكم مصر والة من الترك  " المعتصم "وف  عهد الخليب

 "  يزيد بن عبد هللا التركي" كان أولهم 
 يير الوالة ف  مدد  ـصيرة ف  العصر العباس  الثان  :أسباب كثرة تغ- 
  عف الخلباء العباسيين (5)
بُعد مقر الخالف  العباسي  عن مصر فلم يأمن الخلباء أن يتركوا والة مصر في الحكم  (6)

 طويال لك  ال يستقلوا بالبالد .
 

 لشخصيات عل  و د اتبع العباسيون سياس  ي طاع بعض أ اليم الدول  العباسي  لبعض ا
 أن يؤدوا ماال معينا للخالف  

عل  أن سياس  ا طاع ا تراك والي  مصر جعلت هؤالء القواد الترك يب لون  : الحدــ
ويستخلبون من ينوب عنهم عل  أن يحمأ يليهم هؤالء  )بغداد( البقاء في عاصم  الخالف 

 النواب ا مواأ ويدعون لهم عل  المنابر .
ي الوال  أن تكون لم شخصي  بارزة ولم آماأ واسع  في أن يستقأ لم يكن من العسير عل

بأمور البالد بعد أن دب ال عف في مركز الخالف  وأصبح ا تراك مسيطرين عليها .وهذا 
الذى استقأ بمصر عن الخالف  وأسس بها الدول   " احمد بن طولون "ما حدث ف  عهد 

 ر اإلسالمي الطولوني  فكانت أوأ دول  مستقل  ف  تاريخ مص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العصر العباسي( مصر في 7)
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مع  عف الدول  العباسي  في العصر العباسي الثاني بدأ الوالة يستقلون بالواليات التي  

 تحت حكمهم ومنها والي  مصر 

 بم تبسر؟ ي باأ الوالة علي حكم مصر واإلنبراد بها ؟  
                                                                        لألسباب اآلتي  :

  وة مصر ا تصادياً وتأثيرها علي ا تصاديات الخالف   (5
 مو عها المتميز والبعيد عن عاصم  الخالف  مما جعلها مطمعا  مرائها لالنبراد بحكمها  (6
 طبيع  الشعب ما يتميز بم من طيب  ومسالم  . (7

د بها عن مركزي  بغداد .كأ ذلك كان لم أثرإ ف  ي باأ الوالة عل  حكم مصر واالنبرا  
 

 
 

مؤسسها احمد بن طولون  تنسب يل  :  

هــ(666هـ :696دت من )امت : مدة حكمها   
مصر والشام والحجاز  :  امت في  

 

ونأحمد بن طولـ  
 (5)  بايكباك (أت  يل  مصر نائبا عن زوج أمم  ) من أصأ ترك  (أحمد بن طولون ( 

" تسلم وهو صهر ابن طولون فكتب لم  جوخ () يار وبعد موت بايكباك تول  أمر مصر
 ثم مات يارجوخ .من نبسك لنبسك " 

 (6)   ف  مصر فأصبح واليها المباشر من  بأ الخليب   بن طولون " " احمدتوطدت  دم
 حيث أخذ يعمأ عل  االستقالأ بها مع االحتباد بتبعيتم للدول  العباسي  والدعاء لها .

 

 : لطولوني عوامأ تثبيت  دعائم الدول  ا
   شخصي  أحمد بن طولون الطامح  للحكم والسلطان القائم  عل  العدأ واالنصاف ف

 الحكم 
  و ع مصر السياس  واال تصادى وأهميتها جعلها محط أندار الطامعين فيها 
   عف الخلباء وعدم تمكنهم من السيطرة عل  اطراف الدول  
 بلدان االسالمي   معاناة الدول  العباسي  من الثورات ف  مختلف ال 
 
 
 

 مصر في عصري الطولونيين واإلخشيديين الدرس الثاني

 أوال: الدول  الطولوني 
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   ونبوذإ ف  الشام أحمد بن طولون 
أراد أحمد بن طولون أن يمد نبوذإ الي بالد الشام حتي يوسع دولتم فخرج بجيشم  (5)

ت  وصأ يل  طرسوس فدخلها حودخلها ثم سار منها الي الثغور  يل  الشام وصأ دمشق
الناس واإلحسان يليهم  في المسجد الكبير وجلس ف  توا ع لق اء حاجاتوجلس 

 و من بذلك والئهم 

  خلي بالك :
لما دخأ احمد بن طولون دمشق و ع بها حريق عند كنسي  مريم فركب ابن طولون اليم 
ومعم اوزرع  النصري وابوعبدهللا احمد بن دمحم الواسطي فقاأ ابن طولون البي زرعم 

من مالم لبنائها وان يعطي  )ما يسمي هذا المو ع  اأ كنيس  مريم فأمر بسبعين دينار
 لكأ من احترق لم شئ(

 

    سمات أحمد بن طولون 
 وحبد الندام داخأ البالد حيث: نشر العدأ 
     عل  الثورات الداخلي   (5)
  رب عل  أيدي المبسدين وطهر البالد منهم  (6)
 أمن الناس عل  أرواحهم وأموالهم  (7)

  

: حمد بن طولونوالي  خماروي  أ  
 ل  حكم مصر بعد وفاة أبيم تو 
  اسىحاق رأت الدول  العباسي  أن البرص  سانح  السترداد مصر والشام فاستعانت بىـ "

عامىىأ الجزيىىرة البراتيىى  . لكىىن خمارويىىم انتصىىر علىىي  ىىوات الخالفىى  وطلىىب  بىىن كنىىدة "
 الصلح 

     بىىذلك وكتبىىوا لخمارويىىم وأوالدإ مىىن بعىىدإ واليىى  مصىىر  " المعتمىىد "رحىىب الخليبىى
 سن   74والشام مدة 

  فتمتىع بعىدها  " المعت ىد "مىن الخليبى  العباسى   "  طىر النىدى "زوج خمارويم ابنتم
 باستقالأ ونبوذ كامأ عل  مصر والشام والثغور 

  م ذهىىب خمارويىىم يلىى  الشىىام و تىىأ هنىىاك علىى  يىىد غلمانىىم  669هىىـ /  666وفىى  عىىام
 ون .فحمأ ف  تابوت يل  مصر ودفن بجانب أبيم أحمد بن طول

 

: سقوطها وأسباب الطولوني  الدول  نهاي   
 بعد مقتأ خمارويم  عبت الدول  الطولوني  فقام الخليب  العباس  بإرساأ جيشا بقيادة 

 الستعادتها مرة أخري . ) دمحم بن سليمان الكاتب ( 
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  :أسباب سقوط الدول  الطولوني  
 ولون  بعد مقتأ خمارويم كثرة الصراعات والخالفات بين أبناء البيت الط (5)
 تدخأ الجند والموال  والغلمان في الشؤون الداخلي  للدول  الطولوني   (6)
 رغب  الخالف  العباسي  ف  استعادة نبوذها ف  مصر والشام  (7)
 
 

 
 دمحم بن طغج ا خشيد   -مؤسسها :

  ادة ا تراك والي  دمشق ف  عهد خمارويم وكان ابنم دمحم أحد الق" طغج " تول  والدإ
الذين يعملون في الجيل العباس  وتصدى للجيل الباطم  ومنعم من االستيالء عل  

  659هـ /  746مصر عام 
   معم . " دمحم بن طغج "والي  دمشق صحب  " تكين "ولما تول 

  -أسباب شهرة دمحم بن طغج ا خشيد :

  الحجاج المارين تصدى دمحم بن طغج لمجموع  من ا عراب  اموا بالهجوم عل   افل (5
 ببالد الشام وكان معهم جاري   م الخليب  المقتدر .

 أمن طريق الحج  (6
عندما وصأ الخبر للخليب  العباس  فرح الخليب  العباس  فوالإ حاكما عل  مصر  (7

ف  فرغان  ونجح ا خشيد ف  مد  " ملك الملوك "والشام ولقبم با خشيد ومعناإ 
 نبوذإ خارج مصر .

 

 بن طغج ا خشيد ف  مصر أعماأ دمحم  
   توطيد نبوذإ ف  مصر والق اء عل  ا مراء المناوئين لم والمتسببين ف  زعزع

 الحكم ف  مصر .
  يعادة ا من والندام بعد صد هجمات الباطميين عل  مصر 
  عن الخالف  العباسي  السعي الستقالأ مصر 
  اتخذ من مدين  العسكر عاصم  لم 

 

 : دخشيمصر بعد وفاة ا 
  م ودفن بالقدس و د أوص  بالوالي  من  :68هـ /  778توف  ا خشيد ف  دمشق عام

ولما كان صغير السن جعأ الوصىاي  عليىم لخادمىم "  " أبو القاسم أنوجور "بعدإ البنم 
 كافور ا خشيدي " .

   وأصىبح الحىاكم البعلى  للىبالد رفىض أن يلقىب  " أنوجىور "عندما تىول  الوصىاي  على
 ا مير " وصمم عل  أن يبق  لقبم الذى اكتسبم أيام أوالد ا خشيد وهو بلقب " 

 م . 6:4هـ /  786طوأ مدة حكم أنوجور وحت  وفاتم عام  ) االستاذ (

 ثانيا: الدول  اإلخشيدي 



 

 
 الصف الثالث الثانوى

 
 45667338998أ / سامح جود 

 

 حمد صبريأأ/ 

 
  للصف الثاني الثانويالتاريخ  

 

11 

 
 الثانوي ) الترم الثاني ( شرح التاريخ للصف الثاني

 
         01020034332 حمد صبريأ/  أ

 

 

  عمأ كافور عل   بط أمور البالد ويعادة ا من فيها سواء ف  مصر أو الشام 
  سيطر عل  مقاليد الحكم ولم تتدخأ الخالف  ف  أمر مصر 
  أحمىد بىن ولما توف  كىافور اجتمىع كبىار القىادة ورجىاأ الدولى  على  أن يتىول  الحكىم "

" الحسىن بىن عبيىد وبعد توليتم دع  لم عل  المنىابر ثىم جىاء مىن بعىدإ  عل  ا خشيد "
ودلت مصىر والشىام والحجىاز تحىت حكىم ا خشىيد حتى  دخىأ البىاطميين  هللا بن طغج "

سىقط حكىم ا خشىيديين وأسىقط معهىا وأ قل  "" جىوهر الصىهىـ بقيىادة  796مصر عىام 
 سلطان العباسيين عل  مصر 
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ٌَٗ حَُٜحع ر٤ٖ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش ٝحُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش َٓكِش ٜٓٔش ٖٓ طخ٣ٍن ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤غ 

ًخٗض َٜٓ كِْ حُلخ٤٤ٔ١ٖ ٌٓ٘ حُِلظش حأل٠ُٝ ُظ٣ٌٖٞ ىُٝظْٜ ٝطلو٤ن ٛيكْٜ ك٠ ح٤ُٔطَس 

 ػ٠ِ ٓ٘خ١ن ٗلًٞ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش ك٢ حُ٘خّ ٝحُلـخُ . 
 

 

 

 حُوخثي كخٗظِٜ ٝحُظيٍٛٞ ح٠ُؼق ٖٓ َٜٓ ػخٗض (حاله٤٘ي ١ـؾ رٖ دمحم) ٝكخس رؼي (1

 حالٌٓ٘ي٣ٍش ا٠ُ َٝٝٛ حُو٤َٝحٕ ٓي٣٘ش ٖٓ رـ٤٘ٚ ٝهَؽ حالُٓش حُٜو٢ِ ؿَٞٛ حُلخ٢ٔ١

  ٤ِٔٓخ ٝىهِٜخ

 ُٔطِزْٜ ؿَٞٛ كخؿخد حالٓخٕ ١ِزْٜ رؼي ٤ٖٝح٣َُٜٔ ؿَٞٛ ر٤ٖ ِٛق ٓلخٟٝخص ىحٍص (2

  حُلخ٤ٔ١ش ُِيُٝش طخرؼش ٝال٣ش َٜٓ ٝأٛزلض ٝحُؼزخ٤٤ٖٓ حأله٤٘ي٤٣ٖ ِٓطخٕ ُحٍ ٌٌٝٛح

 : رخُي ه٢ِ
 ؿ٤ٔؼٜخ رخءص ػ٣ٌَٔش كٔالص (ػالع) ٓزوظٜخ رَ حأل٠ُٝ ٠ٛ حُٜو٠ِ ؿَٞٛ كِٔش طٌٖ ُْ 

  ُْٜ حُؼزخ٤٤ٖٓ حُوخىس ُظٜي١ (ُٔخًح؟) رخُلَ٘
 
 

 

 

 

 

  هللا ُي٣ٖ حُٔؼِ حُو٤ِلش  حُٜو٢ِ ؿَٞٛ حُوخثي
ٓ٘ٞحص ٗخثزخ ػٖ حُو٤ِلش حُٔؼِ  3كٌْ َٜٓ 

 ُي٣ٖ هللا حُلخ٠ٔ١ 
ٍِٗ ك٠  )حُلٔطخ١(ػ٘يٓخ ىهَ َٜٓ

حُٟٔٞغ حٌُٟ ر٠٘ ك٤ٚ ٓي٣٘ش حُوخَٛس ُظٌٕٞ 

ٓوَح ُلٌْ حُلخ٤٤ٔ١ٖ ٝػخٛٔش ُِيُٝش 

 حُـي٣يس .

ك٠ َٜٓ ػ٘يٓخ طؤًي حُٔؼِ ٖٓ ط٤١ٞي ىػخثْ ٌِٓٚ 

ٝحٓظوَحٍ حُوالكش حُلخ٤ٔ١ش رٜخ ٝحٗوطخع طزؼ٤ظٜخ 

   ٝهخّ رــػٖ حُوالكش حُؼزخ٤ٓش حٗظوَ ا٤ُٜخ 
اهخٓش كٌٞٓش ه٣ٞش أكيػض طـ٤٤َحص ِٓٔٞٓش  (1)

 ك٢ حُٔظخَٛ حُي٤٘٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ك٠ َٜٓ 
ؿؼَ ٖٓ َٜٓ هِزخ ُِؼخُْ حإلٓال٢ٓ ًَِٝٓح  (2)

 ُِيػٞس حُلخ٤ٔ١ش 
حُٔـَد َٜٝٓ ٝحُ٘خّ كظ٠  ًٞٙ ػ٠ِر٢ٔ ٗل (3)

 كِذ ٝحُل٤َٖٓ 

 

 

 

 مصر في العصر الباطمي الدرس الثالث

 استيالء جوهر الصقلي عل  مصر

   في مصرمراحأ الدول  الباطمي

 ( مرحل  التأسيس واالستقرار5)
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 ط٤ِٔ ح٣ٌُٖ حُلخ٤٤ٔ١ٖ حُوِلخء ٖٓ ػيى هللا ُي٣ٖ حُٔؼِ حُو٤ِلش رؼي َٜٓ كٌْ ػ٠ِ طٞح٠ُ

 . حُيُٝش حٓظوَحٍ ك٠ ِّٓٔٞ ىٍٝ ُْٜ كٌخٕ رخُوٞس ػَْٜٛ

 
 

 

 حٗٚ ًخٕ ٣ٔٞص رَٜٔ ػَ٘س حالف ٗلْ  (1)

 كي ُْٝ طـي حالٍٝ ٖٓ ٣ٍِػٜخ ُْ ٣ؼي ١َُ٣ ك٢ حالٓٞحم ح (2)

رخع حُو٤ِلش حُٔٔظَٜ٘ ٓٔظٌِخطٚ ِٝٗكض حٓٚ ٝر٘خطٚ ح٢ُ رـيحى كظ٢ حٕ رؼ٠ْٜ ٖٓٔ  (3)

 ًخٗٞح ك٢ رؼٞ ح٤َُٔ ًخٕ ٣ظٜيم ػ٤ِٚ رٔخ ٣خًَ ك٢ ر٤ظٚ 

 

 

  رخهلل (حُؼ1ِ٣ِ)
 

  ٠ٔحُلخ١ هللا ُي٣ٖ حُٔؼِ ٝحُيٙ رؼي ٖٓ حُوالكش ط٠ُٞ (1)
 ٝٗجٜٞٗخ رخُ٘خّ ٝحٛظْ حُوَحٓطش ٣ِٛٔش ك٠ ٗـق (2)
  كِذ ك٠ حُز٤ِٗط٤٤ٖ كخٍد (3)
 ٝؿيىص كؤٗ٘جض ٝحُظؼ٤َٔ حإلٗ٘خء كًَش ػٜيٙ ك٠ حُىَٛص (4)

 -: ٜٓ٘خ ػي٣يس ٝٓ٘٘آص هٍٜٞ
  رخُوخَٛس حٌُٛذ هَٜ )أ(

     (حأل٤ُٝخء ؿخٓغ) حُوَحكش ؿخٓغ (د)
 هٍٜٞ ػ٤ٖ ْٗٔ  )ؽ(

 هللا رؤَٓ حُلخًْ"  رـ ُٝوذ رخهلل حُؼ٣ِِ ٝحُيٙ رؼي حُوالكش ط٠ُٞ (1)  هللا رؤَٓ حُلخًْ (2)

 ٗو٤ٜظٚ أ١ٞحٍ ؿَحرش ٖٓ حَُؿْ ٝػ٢ِ.  حُٖٔ ٛـ٤َ ًٝخٕ" 

 اال (ٝحُ٘يس ٝح٤ُِٖ ٝحإلكـخّ ٝحإلهيحّ ٝحُـزٖ حُ٘ـخػش ر٤ٖ ٓخ)

   حألٖٓ اهَحٍ ػ٠ِ ػَٔ أٗٚ
 . ػٜيٙ أٝحثَ ٓخثيس ًخٗض حُظ٠ حُل٠ٟٞ ػ٠ِ ه٠٠ (2)

 ( هللا ى٣ٖ إلػِحُ حُظخَٛ) أر٤ٚ رؼي حُوالكش ط٠ُٞ (1)  رخهلل حُٔٔظَٜ٘ (3)
 . حك٣َو٤خ ٝٗٔخٍ ٝٛو٤ِش ٝحُلـخُ حُ٘خّ رالى كٌٔٚ َٗٔ (2)
 ُٚ أهخّ كظ٠ ( حُزٔخ٤َٟٓ أٍٓالٕ)  حُؼزخ٠ٓ حُوخثي حٓظٔخٍ(3)

 كؤػخىٝح حُٔالؿوش ؿخء إٔ ا٠ُ ًخَٓ ػخّ رـيحى ٓ٘خرَ ػ٠ِ حُوطزش

 .  ػخ٤ٗش ٤ٛزظٜخ حُؼزخ٤ٓش ُِوالكش
 ١خك٘ش حهظٜخى٣ش أُٓش ٖٓ حُزالى ػخٗض ػٜيٙ أٝحهَ ٝك٠ (4)

 أىص (حُٔٔظ٣َٜ٘ش حُ٘يس)رــ ػَكض ح٤َُ٘ ٓ٘ٔٞد حٗولخٝ ٗظ٤ـش

 . ٝحُطٞحػ٤ٖ حألٝرجش ٝٛخكزٜخ رخُزالى كظٌض ٓـخػش ا٠ُ

 ( مرحل  القوة6)

 صور من الشدة المستنصري 
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 :أٓزخد ٓو١ٞ حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش
ٟؼق حُوِلخء ٝط٢ِٔ  (1)

 حٍُُٞحء

 )ٓخ حُ٘ظخثؾ(ٟؼق حُوِلخء رؼي ػٜي حُٔٔظَٜ٘  (1)

ط٢ِٔ حٍُُٞحء ػ٠ِ حُلٌْ  حالَٓ ح١ٌُ ؿؼَ حُوِلخء 

 ٣٘ظًَٕٞ ك٠ حُٔئحَٓحص ٝحُيٓخثْ ُِظوِٚ ْٜٓ٘ 
ًخٕ َٛحع حٍُُٞحء ػ٠ِ ٠ًَٓ حُُٞحٍس َٛحػخ  (2)

 ٣ََٓح ٓؼَ حَُٜحع ر٤ٖ ح٣َ٣ُُٖٞ  ٗخٍٝ َٟٝؿخّ .

حٓظؼخٗش حٍُُٞحء  (2)

 رخُوٟٞ حُوخٍؿ٤ش

خٍٝ َٟٝؿخّ ُـؤٝح ٗظ٤ـش َُِٜحع ح١ٌُ ىحٍ ر٤ٖ ٗ

رخألٓظؼخٗش رخُوٟٞ حُوخٍؿ٤ش ك٠ رالى حُ٘خّ كخٓظؼخٕ 

ٗخٍٝ رٍ٘ٞ حُي٣ٖ ٓلٔٞى َٟٝؿخّ رؼٍٟٔٞ ِٓي ر٤ض 

حُٔويّ ح٤ُِٜز٠ ٝريأ ٖٓ ٛ٘خ طيهَ حُوٟٞ حُوخٍؿ٤ش ك٠ 

ٗجٕٞ حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش.ٓٔؼِش ك٢ ٍٗٞ حُي٣ٖ ٓلٔٞى 

 ٝح٤ُِٜز٤٤ٖ 

 ح٤ُِٜز٤٤ٖ ٓلخٝالص (3)

 ُشحُيٝ ػ٠ِ حُو٠خء

 ػ٠ِ ٝحالٓظ٤الء حُلخ٤ٔ١ش

َٜٓ 

ىحٍ َٛحع ر٤ٖ هٞحص ٍٗٞ حُي٣ٖ ٓلٔٞى رو٤خىس " أٓي 

حُي٣ٖ ٤ًَٗٞٙ " ٝٓؼٚ " ٛالف حُي٣ٖ حأل٣ٞر٠ " ٝر٤ٖ 

 ح٤ُِٜز٤٤ٖ 
كِْ ٣ظوَ ػٍٟٔٞ ػٖ كِٔٚ رخالٓظ٤الء ػ٠ِ َٜٓ 

 كخٓظؼخٕ رخإلٓزَح١ٍٞ حُز٤ِٗط٠ 
ىحٍص ر٤ٜ٘ٔخ ٓؼخٍى ك٠ رِز٤ْ ٝحإلٌٓ٘ي٣ٍش حٗظٜض 

ٗٔلخد ػٍٟٔٞ ٝؿ٤٘ٚ ٤ٟٝخع كِٔٚ ك٠ حالٓظ٤الء رخ

 ػ٠ِ َٜٓ .
طًَِٔص هٞحص ٍٗٞ حُي٣ٖ ٓلٔٞى ك٠ َٜٓ ٝط٠ُٞ أٓي 

 حُُٞحٍس ك٢ َٜٓ  حُي٣ٖ

 ٝحُو٠خء حُي٣ٖ ٛالف (4)

 ك٢ حُلخ٤ٔ١ش حُيُٝش ػ٠ِ

َٜٓ 

 ) حُؼخٟي رخهلل (رؼي ٝكخس أٓي حُي٣ٖ ٤ًَٗٞٙ هِي حُو٤ِلش 

ظطخع إٔ ٣ٔٔي رِٓخّ حُُٞحٍس ُٜالف حُي٣ٖ حأل٣ٞر٠ كخٓ

 حُلٌْ ك٤ٜخ .
 حٓظطخع ٛالف حُي٣ٖ حال٣ٞر٢ حٓوخ١ حُوالكش حُلخ٤ٔ١ش 

 565  / ٝريأ ػَٜ ؿي٣ي ٝٛٞ حُؼَٜ  ّ 1151ٛـ

 حأل٣ٞر٠ .

 

 

 

 

 ( مرحل  ال عف7)
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 -: رـيحى ك٢ حُؼزخ٤ٓش حُوالكش ٟؼق (1)
ػيّ ٝؿٞى  كِْ طٌٖ هخىٍس ك٠ ٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ ٓويٍحص كٌْ حُٞال٣خص حُظخرؼش ُٜخ رخإلٟخكش ا٠ُ

 ؿ٤ٖ هٟٞ طلض ه٤خىس حُو٤ِلش ٣ٌٔ٘ٚ حُٞهٞف ك٠ ٝؿٚ حُِكق ح٤ُِٜز٠ .

 

 -حالٗؤخٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش : (2)
 : حٗؤْ حَُ٘م حألى٠ٗ ٝطلٌٌض حُوٟٞ ح٤ُٔخ٤ٓش رٚ ٝحُظ٠ طٔؼِض ك٠- 

)ٓٔخ َٜٓ حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش ح٤ُ٘ؼ٤ش ك٠ حُوخَٛس ٝحإلٓخٍحص حُِٔـٞه٤ش ك٠ رالى حُ٘خّ 

 حَُٜ٘ ك٠ كٔالطْٜ حأل٠ُٝ(٤ُِِٜز٤٤ٖ حكَحُ 

 

  -: حإلٓال٢ٓ حُؼخُْ ػ٠ِ ح٤ُِٜز٤ش حُلَٝد (3)
ك٠ ٢ٓٝ ٓظخَٛ طلٌي حُوٟٞ حإلٓال٤ٓش ك٠ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ ٗ٘زض حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش 

ػ٠ِ  )حٌُخػ٤ُٞي( ًٝخٗض أ٠ُٝ كٔالطْٜ ػ٠ِ رالى حُ٘خّ ٝهخىٛخ ٤ٔٓل٤ٞ ؿَد أٍٝرخ

ش ح٤ُٔٔل٤ش ٖٓ أ٣ي٣ْٜ ٝحػظزَٝٛخ كَد ح٤ُِٖٔٔٔ ك٠ حَُ٘م الٗظِحع حألٍح٠ٟ حُٔويٓ

 ٓويٓش ًٝخٗض ٛ٘خى ػيس أٓزخد أىص ا٠ُ حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش . 
 

 

 

 

 

 

طظٔؼَ ك٠ ٍؿزش حألَٓحء رؤٍٝٝرخ ك٠ اٗ٘خء آخٍحص ٓٔظوِش ُْٜ ك٠    ٤ٓخ٤ٓش (1)

 حَُ٘م .

طظٔؼَ ك٠ ٍؿزش حُزخرخٝحص رخُـَد ك٠ حإلٓظ٤الء ػ٠ِ حألٍح٠ٟ حُٔويٓش  ى٤٘٣ش (2)

 م .ك٠ حَُ٘

طظٔؼَ ك٠ ٍؿزش حُ٘زالء ٝحُلَٓخٕ رؤٍٝرخ ك٠ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ه٤َحص  حهظٜخى٣ش( 3)

 حَُ٘م ٝٓٔظٌِخطٚ 

ُؼز٤ي ك٠ حُوَٝؽ ٖٓ حألُٓخص )أه٘خٕ حألٍٝ( ح طظٔؼَ ك٠ ٍؿزش حؿظٔخػ٤ش(4)

 حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش حُطخك٘ش ك٠ أٍٝرخ .

 صر في عصري ا يوبيين والمماليك م الدرس الرابع

 أوال: ا و اع السياسي  في بالد الشرق ا دن 

 أسباب الحروب الصليبي 
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 ه٢ِ رخُي:
ػخٍس ٗؼٞد أٍٝٝرخ رؼي ُـٞء حألٓزَح١ٍٞ حُز٤ِٗط٠ ك٠ ا " أٍٝرخٕ حُؼخ٠ٗ "ٝهي ٗـق حُزخرخ 

ٖٝٗ كٔالص ٤ِٛز٤ش ٟي  " ٓخًَِٗص "ُِزخرخ٣ٝش ػ٠ِ أػَ ٣ِٛٔظٚ ك٠ ٓؼًَش ٓالًًَى 

ٓٔظـِش كخُش ح٠ُؼق  ّ 1496ٛـ /  494حُؼخُْ حإلٓال٠ٓ ٝهي ؿخءص حرظيحء ٖٓ ٓ٘ش 

 ٝحالٗؤخّ حُظ٠ ًخٗض طؼخ٠ٗ ٜٓ٘خ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش آٌٗحى .

 

 

 

 ٞم ؿ٤ْٜٞٗ ك٠ حُؼيى طل  (1)

 حٗؼيحّ حُٔوخٝٓش حُٔ٘ظٔش ك٠ آخٍحص حُ٘خّ   (2)

 حُلَٝد حُيحه٤ِش ر٤ٖ حألَٓحء حُٔالؿوش  (3)

 ٗظخثؾ حُلِٔش ح٤ُِٜز٤ش حأل٢ُٝ:
ٝهي ٗـلض حُلِٔش ح٤ُِٜز٤ش حأل٠ُٝ ك٠ اهخٓش ػالع آخٍحص ٌِٝٓٔش ُْٜ ك٠ حَُ٘م ٛٔخ" 

 ٌش ر٤ض حُٔويّ " ِٓٔ –آخٍس ١َحرِْ  –آخٍس أٗطخ٤ًش  –آخٍس حَُٛخ 

 

 

 

 حُيُٝش ح٤ًُِٞٔٔش حُيُٝش حأل٣ٞر٤ش حُيُٝش ح٤ٌُِٗش

ٛٞ ٓخ هخّ رٚ ػٔخى حُي٣ٖ 

٠ٌُٗ ػْ أر٘ٚ ٍٗٞ حُي٣ٖ 

 ٓلٔٞى.

ٝٛٞ ٓخ هخّ رٚ حُز٤ض 

حأل٣ٞر٠ ٝػ٠ِ ٍأٓٚ ٛالف 

حُي٣ٖ حأل٣ٞر٠ ٝهِلخثٚ ٖٓ 

 رؼيٙ .

ٛٞ ٓخ هخّ رٚ ر٤زَّ 

ٝهالٕٝٝ ٝحألَٗف ه٤َِ 

 رٖ هالٕٝٝ .

 

 

 

 

 
 

 ًخٕ أ٤َٓح َُِٔٞٛ أىٍى إٔ حُٞكيس حُٔز٤َ  (1)
 حُٞك٤ي ُطَى ح٤ُِٜز٤٤ٖ 

 ْٟ  كٔٚ ٝكِذ ٝكٔخس ا٤ُٚ  (2)
 ػْ أهٌ  ّ 1144ـ / ٛ 539طٌٖٔ ٖٓ حٓظَىحى آخٍس حَُٛخ ػخّ  (3)

 ح٤ُِٜز٤٤ٖ ٣ِكق ػ٠ِ ٓخثَٓؼخهَ 
  ّ 1145ٛـ /  541حٓظٜ٘ي ػ٠ِ ٣ي أكي ٓٔخ٤ٌُٚ ػخّ  (4)

 أسباب انتصار الصليبيين عل  المسلمين

 ا: أدوار الجهاد  د الصليبيينثاني

 )أ( دور الدول  الزنكي 

 ( عماد الدين زنكي5)
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 ش ٓٞهغ َٜٓ ٝآٌخٗخطٜخ أىٍى ٍٗٞ حُي٣ٖ ٓلٔٞى أ٤ٔٛ (1)

 حُٔخى٣ش ٝحُز٣َ٘ش 
 ريأ ٣ظطِغ ا٠ُ ْٟ َٜٓ ٝحٓظـَ كَٛش حُِ٘حع ر٤ٖ  (2)

 " ٗخٍٝ َٟٝؿخّ " ح٣َ٣ُُٖٞ 
 ؤٍَٓ ٤ًَٗٞٙ ٝٓؼٚ رٚ ك " ٗخٍٝ "حٓظ٘ـي  (3)

 ٓوخ١ حُوالكش حُلخ٤ٔ١ش اػخىس َٜٓ ا٠ُ حُوالكش ح٤ُ٘ٔش ٝا ٗـق ك٠ ٛالف حُي٣ٖ ح١ٌُ
ٛٞ حُِٔطخٕ حُلؼ٠ِ  ) ٛالف حُي٣ٖ حأل٣ٞر٠ (زق أٛ " ٍٗٞ حُي٣ٖ ٓلٔٞى "ٝرٞكخس  (4)

 َُٜٔ ٝأهٌ ػ٠ِ ػخطوٚ ٓٞحِٛش حٌُلخف ٟي ح٤ُِٜز٤٤ٖ .
 

 

 

 
 

 

 ٝحَٛ ؿٜٞىٙ ٖٓ أؿَ اهخٓش حُيُٝش حأل٣ٞر٤ش ٝطٞك٤ي  (1)
  ) َٜٓ ٝحُ٘خّ ٝحُؼَحم ٝحُـ٣َِس (حُـزٜش حإلٓال٤ٓش ر٤ٖ 

 ٝهي َٓ ًُي ُطَى ح٤ُِٜز٤٤ٖ حُٔلظ٤ِٖ ُزالى حُ٘خّ 

  -٣ٖ أٓخ٤ٖٓ ٛٔخ :ريٍٝ

  -حُيٍٝ حُيكخػ٠ ٟي ح٤ُِٜز٤٤ٖ : ( أ)
 ُٔؼَكش هيٍحطْٜ ٝأٌٓخٗخطْٜ ٝهي حٗظزي ٓؼْٜ ك٠ ٓؼخٍى 

 ٓليٝىس ك٠ حٌَُى ٝحُ٘ٞري ٝطؤ٤ٖٓ ٣َ١ن حُوٞحكَ ر٤ٖ َٜٓ 

ٝحُ٘خّ ٝطؤ٤ٖٓ ٣َ١ن حُلؾ ٝػوي ٛيٗش ٓغ ِٓي ر٤ض حُٔويّ ح٤ُِٜز٠ ٓيطٜخ هْٔ 

 إلٓال٤ٓش طلض ُػخٓظٚ .ٓ٘ٞحص)كَٔ؟( ٤ُظلَؽ ُظٞك٤ي حُوٟٞ ح

  -حُيٍٝ حُٜـ٠ٓٞ ٟي ح٤ُِٜز٤٤ٖ : ( د)
أهٌ ٛالف حُي٣ٖ ٣ظؤٛذ ُٔؼًَش ّ (  1192 – 1186ٛـ /  588 – 582) ٖٓ ػخّ ٣ٔظي  

 " كط٤ٖ " كخٓٔش ٓغ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ٠ٛٝ 

 

 

 

 أػِٖ ٛالف حُي٣ٖ حُـٜخى ٟي حُوٟٞ ح٤ُِٜز٤ش ٝهخّ رلًَش 

 ٞحٍىْٛ حُٔخى٣ش طؼزجش ٗخِٓش ُـ٤ٔغ هٟٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ًٝخكش ٓ

 ٝحُز٣َ٘ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش .

 ( نور الدين محمود6)

 )ب( دور الدول  ا يوبي 

 صالح الدين ا يوبي

 م( 5563هــ /  967معرك  حطين )
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 : ُِٔؼًَش حُٔزخَٗ ُٔزذح
 ٛالف ؿؼِض حٓظلِح٣ُش ٤ٓخٓش طزخع رب حٌَُى كٜٖ أ٤َٓ ( ٗخ٤ٗٞ ٣ٍٞىٟ)  أٍٗخ١ ه٤خّ (1)

 . حُ٘خّ رالى ك٢ ح٤ُِٜز٢ حُٞؿٞى ٟي كخٓٔش هَحٍحص ٣ظوٌ حُي٣ٖ

 1184ٛـ /  556ف حُي٣ٖ ِٓي ر٤ض حُٔويّ ػوي ٛيٗش ٓغ ٛال ) رِي٣ٖٝ حَُحرغ (ًخٕ  (2)

ّ ؿ٤َ إٔ أٍٗخ١ هَم حُٜيٗش أهٌ ٣ٜخؿْ هٞحكَ ح٤ُِٖٔٔٔ ًٝخٕ ٣ٟ٘ٞ حالٓظ٤الء ػ٠ِ ٌٓش 

خ حٓظ٠ُٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓخٍ ٝحُٔي٣٘ش كؤػخٍ ٌٛح حُِٔٞى ٛالف حُي٣ٖ كؤٍَٓ ا٤ُٚ رؤٕ ٣َى ٓ

هْٔ إٔ ٝأَٛ ػ٠ِ ػ٤ٜخٗٚ كٌٍ٘ حُِٔطخٕ ٝأ ١الم َٓحف حألَٟٓ كخٓظ٘غح٤ُِٖٔٔٔ ٝا

 ن ىٓٚ ر٤يٙ .٣َ٣
 

 وط٢٤ ُِٔؼًَش :حُظ

 ي٣ٖ رـ٤٘ٚ ٗلٞ َٜٗ حألٍىٕ طويّ ٛالف حُ ( أ)

 رل٤َس ١ز٣َش ٤ُٔ٘غ ػ٢ِ ػيٝٙ حُٔخء  ٝحٓظ٠ُٞ ػ٠ِ

  )٣ٍٔٞٗي حُؼخُغ( ػ٘يٓخ هخٓض هٞحص حُـ٤ٖ ح٤ُِٜز٢ رو٤خىس ( د)

 كط٤ٖ أٝهلْٜ ٝٓ٘ؼْٜ ٖٓ ؿظ٤خُ حُيٍد حُٞحهغ ػ٘ي َٓطلؼخص رب

ُظٔؤ ٝأهٌطْٜ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝأًؼَٝح ك٤ْٜ حُـَف حُزل٤َس كخٗظي رْٜ ح حٍُٞٛٞ ا٠ُ

 ٝحُوظَ 
 

 ه٢ِ رخُي:
ًٝزخٍ حألَٓحء رٔخ ك٤ْٜ أٍٗخ١ أ١َٓ كؼل٢  )ؿخ١ ُُٞ ؿ٘خٕ( ٝهغ ِٓي ر٤ض حُٔويّ (1)

ؿيٍٙ ٌَٝٓٙ  ٍٗخ١ ٝكخء ُِؤْ ؿِحًء ُٚ ػ٠ِف حُي٣ٖ ػٖ ِٓي ر٤ض حُٔويّ ٝهظَ أٛال

 رخُلـخؽ ح٤ُِٖٔٔٔ 

ر٤ض حُٔويّ ٝطٌٖٔ ٖٓ كظلٚ ٣ّٞ حُـٔؼش حُٔخرغ ٝحُؼ٣َٖ٘  ػْ طٞؿٚ ٛالف حُي٣ٖ ح٢ُ (2)

ػٖ  َحؽ كؼل٠َٓحء ٝحُٔؼٝٛخىف ًُي ًًَٟ حإل ( 1185ّ/ ٛـ583 ) ٖٓ ٍؿذ

ؿ٤َ حُوخى٣ٍٖ ٖٓ ىكغ حُليحء ػٖ حٗلْٜٔ  ح٤ُِٜز٤٤ٖ ٝأْٜٓ٘ ػ٠ِ أٍٝحكْٜ ٝأٓٞحُْٜ ٝأػل٠

 ٝح٤ُ٘ٞم ٝحُ٘ٔخء ٝحأل١لخٍ ٖٓ ىكغ حُـ٣ِش

 

 

 
 ز٤٤ٖ ٝحٓظَىحى ح٤ُِٖٔٔٔ ُز٤ض حُٔوي٣ِّٛٔش ح٤ُِٜ (1)

 ٍكغ حَُٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ٤ُِِٖٔٔٔ ٍٝى حػظزخٍ حَُ٘م حإلٓال٢ٓ ٖٓ ؿي٣ي  (2)

 أٛزق ح٤ُِٜز٤ٕٞ ك٢ ٓٞهق حُيكخع ريالً ٖٓ حُٜـّٞ ٝحٓظلخٍ روخثْٜ ك٢ رالى حُ٘خّ (3)

 أظَٜص أ٤ٔٛش حُٞكيس ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝهيٍحص ٛالف حُي٣ٖ حُؼ٣ٌَٔش ٝحُو٤خى٣ش  (4)

 

 

 

 نتائج معرك  حطين
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 ٓلخُٝش ح٤ُِٜز٤٤ٖ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ر٤ض حُٔويّ َٓس أهَٟ أٓزخرٜخ

 ِٓي حٗـِظَح  ٣ٍظ٘خٍى هِذ حألٓي ""  (1) هخىس حُلِٔش

 ِٓي كَٗٔخ  " ك٤ِذ أؿٔطْ " (2)

 حٓزَح١ٍٞ حُٔخ٤ٗخ كَى٣ٍي رَرَٝٓخ ""  (3)

 حٗظٜض رؼوي  –كِ٘ض رل٠َ ٓوخٝٓش ٛالف حُي٣ٖ حأل٣ٞر٠  (1) ٗظخثـٜخ

 ّ .  1192ٛـ /  588ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ػخّ  َِٓش "" ِٛق حُ

 ػ٠ِ : حٌُٟ ٗٚ

) حكظلخظ ح٤ُِٖٔٔٔ رز٤ض حُٔويّ ٓوخرَ حٕ ٣ٌٕٞ ٤ُِِٜز٤٤ٖ حُلن 

 ك٠ طؤى٣ش حُلؾ ا٠ُ ر٤ض حُٔويّ (
 

ّ  1193ٛـ /  589رؼي حُِٜق ػخى ٣ٍظ٘خٍى ا٠ُ رالىٙ ٝطٞك٠ ٛالف حُي٣ٖ ػخّ  الكع :

 طو٣َزخ .ٝٛٞ ك٠ حُوخٓٔش ٝحُٔزؼٕٞ ٖٓ ػَٔٙ 

 

 

  

 

 

 

 

أىٍى ح٤ُِٜز٤٤ٖ إٔ َٜٓ طَٓخٗش حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ ٝهِؼش حُظٜي١  أٓزخرٜخ

ُطٔٞكخطْٜ ك٢ حالٓظ٤الء ػ٢ِ ر٤ض حُٔويّ ٝحَُ٘م ٌُُي ؿخءص 

 حُلِٔش ح٤ُِٜز٤ش حُوخٓٔش 

طْ كٜخٍ ٓي٣٘ٚ ى٤ٓخ١ ٝ ًخٕ حُِٔي حُؼخىٍ ك٢ حُ٘خّ كؤَٓع  (1) حألكيحع

 ٚ طٞك٢ هزَ حٕ ٣ؤط٢ كـخء حر٘ٚ ُِويّٝ ح٢ُ َٜٓ ُٜي حُلِٔش ٌُ٘

 ) حٌُخَٓ ( 
ٝ ػ٤ِْٜ ط٤ِْٔ ر٤ض طٔخَٛ حُِٔي حٌُخَٓ ٓغ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ٝػَ (2)

 ٌُْٜ٘ ٍك٠ٞح حُٔويّ ُْٜ ٓوخرَ حالٗٔلخد ٖٓ ى٤ٓخ١ 

ُـؤ ح٢ُ كظق حُٔيٝى ٝ حُظَع ٝأىٟ ًُي ا٠ُ اؿَحم حالٍٝ رخ٤ُٔخٙ  (3)

 ١ ٓٔخ ػٍِ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ػٖ  هخػيطْٜ حُزل٣َش ك٢ ى٤ٓخ

 ٗظخثـٜخ 

 )ٜٗخ٣ش حُلِٔش(

ٓٔق ُْٜ حُِٔي حٌُخَٓ رٌُي ىٕٝ حٟطَ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ح٢ُ حَُك٤َ ٝ (1)

 أ١ ١َٝٗ 

 ٓ٘ٞحص ( 8طْ ػوي ٛيٗٚ ٓيطٜخ )  (2)

 الحمل  الصليبي  الثالث 

 الحمل  الصليبي  الخامس 
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 ه٢ِ رخُي:
ِٓي ىٓ٘ن  ( ) حُٔؼظْ ػ٠ٔ٤ حٓظؼخٗش ظالف ح١ٌُ كيع ك٢ حُز٤ض حال٣ٞر٢ ا٠ُحاله أىٟ (1)

حٓزَح١ٍٞ حُٔخ٤ٗخ  )كَى٣ٍي حُؼخ٢ٗ(ٌخَٓ دمحم رخالٓزَح١ٍٞ ٝكِذ رخُوٞح٤ٍُٓش ٝحُِٔطخٕ حُ

أٛزق حٌُخَٓ كخًٔخ َُٜٔ ٝحُ٘خّ ىٕٝ ٟخع رؼي ٓوظَ حُٔؼظْ ػ٢ٔ٤ ٝطـ٤َص حألٝ (2)

 ٓ٘خُع 

 

 

 

 ؿخءص حُلِٔش رو٤خىٙ آزَح١ٍٞ أُٔخ٤ٗخ  (1)

ّ 1228ق ػَف رـ)ٓؼخٛيٙ ٣خكخ( ػخّ طلخٝٝ ٓؼٚ حٌُخَٓ دمحم ٝ طْ حالطلخم ػ٢ِ ِٛ (2)

ٖ ٓغ حكظلخظ ح٤ُِٖٔٔٔ رخُٔٔـي ط٤ِْٔ ر٤ض حُٔويّ ٝر٤ض ُلْ ٤ُِِٜز٤٤ ٓوخرَ

 حأله٠ٜ

 ٓؼخٛيس ٣خكخ ؟  ٓخ حُ٘ظخثؾ حُٔظَطزش ػ٠ِ
 ػخٍ ًُي ؿ٠ذ ح٤ُِٖٔٔٔ )رْ طلَٔ؟( آ (1)

 ُظل٢٣َ حُِٔطخٕ حٌُخَٓ ك٢ ر٤ض حُٔويّ 

 ه٢ِ رخُي:
ّ رٔزذ 1245ر٤ض حُٔويّ ػخّ  حُي٣ٖ أ٣ٞد رٖ حُِٔي حٌُخَٓ ك٢ اػخىس ٗـق حُٜخُق ٗـْ

 ٓٔخػيٙ حُوٞح٤٤ٍُٖٓ

 

 

 

 حٓظَىحى ر٤ض حُٔويّ ٖٓ ؿخٗذ ح٤ُِٖٔٔٔ  حألٓزخد :

 ٣ُْٞ حُظخٓغ ِٓي كَٗٔخ  حُوخثي ح٤ُِٜز٢ :

 أكيحػٜخ:
ِٝٛض حُلِٔش ح٢ُ ى٤ٓخ١ كخَٓع حُِٔي حُٜخُق ٗـْ حُي٣ٖ أ٣ٞد رخُويّٝ ٖٓ حُ٘خّ ٌُ٘ٚ  (1)

 طٞك٢ 

حرٖ حُٜخُق ٗـْ حُي٣ٖ  ) طٍٞحٕ ٗخٙ (ظيػض أهلض هزَ ٝكخٙ حُِٔي ٝحٓ ٗـَ حُيٍ : (2)

 حُو٤خىس أ٣ٞد ٤ُظ٠ُٞ

 ط٠ُٞ  ه٤خىٙ ح٣َُٜٕٔٞ ٝطٌٖٔ ٖٓ ٣ِٛٔش ٣ُْٞ حُظخٓغ حُوخثي ر٤زَّ حُز٘يهيح١ٍ :  (3)
ٝٗـق طٍٞحٕ ٗخٙ ك٢ حَٓٙ ٝطْ ظزي ٓغ ٣ُْٞ ك٢ ٓؼًَش كخٌٍٍٓٞ حٗ طٍٞحٕ ٗخٙ : (4)

 حُؼلٞ ػٖ ٣ُْٞ حُٔخرغ رؼي ىكغ ٜٗق حُلي٣ش 

 

 

 
 

 السادس الحمل  الصليبي  

 الحمل  الصليبي  السابع  ) عل  مصر (
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 ّ ؟1254ٓخ حُ٘ظخثؾ حُٔظَطزش ػ٢ِ : ٓوظَ طٍٞحٕ ٗخٙ ػ٢ِ ٣ي حُٔٔخ٤ُي ػخّ 
               حٗظٜخء ُٖٓ حُيُٝش حأل٣ٞر٤ش (1)
 حُظ٢ كٌٔض َٜٓ ٝحُ٘خّ ٝحُلـخُ  ه٤خّ ىُٝٚ حُٔٔخ٤ُي (2)
 حُ٘خّ ( اػالٕ ٗـَس حُيٍ ٗلٜٔخ ٌِٓش ػ٠ِ كٌْ َٜٓ 3ٝ)

 ٝطْ طِو٤زٚ رخُٔؼِ ) ػِ حُي٣ٖ أ٣زي (ٜخ حُيٍ ػٖ حُِٔطش ُِٝؿ ( ط٘خُُض ٗـَس4)

 

  
 

 ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ حُللخظ ػ٢ِ حُيُٝش حالٓال٤ٓٚ ؟ يرْ طلَٔ : ًخٕ ُِٔٔخ٤ُ
         )حُظظخٍ(ٛي ٛـٔخص حُٔـٍٞ  (1)

  ) ٍٝىّ (ػوي حطلخه٤ٚ ٓالّ ٓغ ؿ٣َِس  (2)

ُْٜ  ١َى ح٤ُِٜز٤٤ٖ طٔخٓخ ٖٓ رالى حُ٘خّ حالٓال٤ٓٚ ٝ ٤ٓطَٝح ػ٢ِ حهَ ٌٓخٕ (3)

 )ؿ٣َِٙ هزَٙ(

 

 

 

 رؼي ٓوظَ ػِ حُي٣ٖ أ٣زي حٟطَرض أكٞحٍ حُزالى  (1)

 ٝطؼ٤٤ٖ  ) حٍُٜٔ٘ٞ ػ٢ِ (أَٓع حُٔٔخ٤ُي رظ٤ُٞٚ حر٘ٚ  (2)

 كخًٔخ ُِزالى هطِ ٝح٤ُخ ػ٤ِٚ ٝ
 رـيحى  )رو٤خىس ٛٞالًٞ( حُٔـٍٞك٢ طِي حألٝهخص  ىَٓ  (2)

 يّ ّ ٝطو1258حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ حُٔٔظؼْٜ رخهلل ػخّ ٝهظِٞح 

 خّ كخٓظ٠ُٞ ػ٠ِ كِذ ػْ ىٓ٘ن ؿ٤ٖ حُٔـٍٞ ٗلٞ رالى حُ٘

 ىهٍٞ َٜٓ ُالٓظ٤الء ػ٤ِٜخ ٝهٍَ حُٔـٍٞ 
 

 ٍِٓخُش ٛٞالًٞ ا٠ُ هط: 
ي ٝططِذ َٓػش أٍَٓ ٛٞالًٞ ُػ٤ْ حُٔـٍٞ رَٓخُش ا٠ُ حُِٔطخٕ هطِ طلَٔ حُظٜي٣ي ٝحُٞػ٤

هزَ إٔ ٣ٌ٘٘ق  ) حطؼظٞح رـ٤ًَْ ٝأِٓٔٞح أًَْٓ ٝٓٔخ ؿخء ك٤ٜخحالٓظٔالّ ٝحُو٠ٞع 

 حُـطخء كظ٘يٓٞح ٣ٝؼٞى ػ٤ٌِْ حُوطؤ ( 

 : ٓٞهق هطِ ٖٓ طِي حَُٓخُش- 
  خع ٓغ حُؼِٔخء ٝ ًزخٍ ٍؿخٍ حُيُٝش َُكغ حَُٝف حُٔؼ٣ٞ٘شحؿظٔػوي هطِ  (1)

ُـٔغ حألٓٞحٍ ٝطـ٤ِٜ حُـ٤ٖ ُِـٜخى  ) حُؼِ رٖ ػزي حُٔالّ (هٌ هطِ رَأ١ ح٤ُ٘ن أ (2)

 ٝال ػْ ٖٓ حَُػ٤شخء أكؤهَ رؤهٌٛخ ٖٓ حألَٓحء ٝحألػ٣َ

ُْ ٣ٜظِ ٗؼذ َٜٓ ٝؿ٤ٜ٘خ رخُلَد حُ٘ل٤ٔش حُظ٢ كخٍٝ حُٔـٍٞ َٗ٘ٛخ رَ  ي :ه٢ِ رخُ

 هَؽ ُٔالهخس ػيٝٙ هخٍؽ كيٝى َٜٓ ػ٘ي ػ٤ٖ ؿخُٞص

 

 )ج( دور الدول  المملوكي 

 السلطان سيف الدين  طز والتصدي للمغوأ
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 هَؽ هطِ ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٖ ٖٓ َٜٓ رخطـخٙ حُ٘خّ   (1)
 ٝحطلن ٓغ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ػ٠ِ حُظِحّ حُل٤خى ٝحُٔٔخف ُوٞحطٚ 

 ٛٞد ػ٤ٖ ؿخُٞص ك٠ كِٔط٤ٖ .كخطـٚ رخٍَُٔٝ 
حُظو٠ حُـٔؼخٕ : ّ 1264 ٓزظٔزَ 3ٛـ /  ٠ٍٓ658خٕ  26ٝك٠ ٛزخف ٣ّٞ حُـٔؼش  (2)

حُٔـ٠ُٞ ٝحإلٓال٠ٓ ك٠ ٓؼًَش ػ٘ي ػ٤ٖ ؿخُٞص ٝحٗوٞ حُٔـٍٞ ػ٠ِ ح٤٣َُٜٖٔ ك٠ 

رخىة حألَٓ كخٟطَد حُِٕٔٔٔٞ ٝػ٘ي ًُي أُو٠ حُِٔطخٕ هطِ هًٞطٚ ػٖ ٍأٓٚ ا٠ُ 

ٝهخى  " ٝحٓالٓخٙ " ) حُِْٜ حَٜٗ ػزيى حُلخ٠ٗ هطِ (ٚ حألٍٝ َٝٛم رؤػ٠ِ ٛٞط

حُٜـّٞ ر٘لٔٚ ػ٠ِ حُؼيٝ ٝحُظلض كُٞٚ حُوٞحص ح٣َُٜٔش ٝكِٔٞح ػ٠ِ حُٔـٍٞ ٓٔخ 

) ًظزـخ ؿؼِْٜ ٣لويٕٝ ٛٞحرْٜ ٣ٝظٌزيٕٝ هٔخثَ ؿ٤ٔٔش كوي هظَ ٓؼظْ ؿ٤ْٜ٘ ٝهخثيْٛ 

 َٝٛد حُزخهٕٞ . (
  

 ّ ؟. 1264ٞص ٓخ حُ٘ظخثؾ حُٔظَطزش ػ٢ِ: ٓٞهؼٚ ػ٤ٖ ؿخُ
                ٣ِٛٔش حُٔـٍٞ (1)
 ٍٝى حػظزخٍ حَُ٘م حإلٓال٢ٓ رؼي ٓو١ٞ حُوالكش كغ حَُٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ ٍ (2)

 حُ٘خّ طلض كٌْ حُٔٔخ٤ُي    أٛزلض َٜٓ ٝ (3)
 أٗوٌص حُؼخُْ حالٓال٢ٓ ٖٓ حُيٓخٍ  (4)

 

 

 
 ط٢ُٞ حُلٌْ رؼي ٓوظَ هطِ            (1)
 ٛـ666ػخّ  ( حٗطخ٤ًش ) حٓظَى آخٍس (2)

 ١َحرِْ ٜٝٓي ُالٓظ٤الء ػ٠ِ  (٣خكخ –حٍٓٞف  –حٌَُى ) أ٠٣خ ػ٠ِ ٓظ٤الءٗـق ك٢ حإل (3)

 : ه٢ِ رخُي
ٕ كوخّ حرـخ رخُِكق ػ٢ِ ػيس ٓ٘خ١ن اال أكخٍٝ حُٔـٍٞ حالهٌ رخُؼخٍ رؼي ػ٤ٖ ؿخُٞص  

ق ك٢ حُِٔطخٕ ٍىْٛ هخثز٤ٖ كظلخُلٞح ٓغ حُٔالؿوش ٟي حُظخَٛ ر٤زَّ ٌُٖٝ ر٤زَّ ٗـ

  ) حالرِٔظ٤ٖ (٣ِٛٔش حُٔـٍٞ ٝكِلخثْٜ ك٢ ٓٞهؼٚ 

 

 
 
          ٝطي٤َٓ ١َحرِْ  ) كٜٖ حَُٔهذ ( ٗـق ك٢ حالٓظ٤الء ػ٠ِ (1)

 ) ػٌخ (ٜٓي ُيهٍٞ  (2)

 

 

 م( 56:4هــ /  96:معرك  عين جالوت )

 السلطان الداهر بيبرس

 السلطان المنصور  الوون



 

 
 الصف الثالث الثانوى

 
 45667338998أ / سامح جود 

 

 حمد صبريأأ/ 

 
  للصف الثاني الثانويالتاريخ  

 

23 

 
 الثانوي ) الترم الثاني ( شرح التاريخ للصف الثاني

 
         01020034332 حمد صبريأ/  أ

 

 

 684ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٖ ًز٤َ ٖٓ حُظظخٍ ػخّ  ) أرـخ (ُِٔـٍٞ ػ٘يٓخ هَؽ  هخّ رخُظٜي١ (3)

 ػ٤ِِْٜٓي أ٤٘٤ٍٓش حُٜـَٟ ٝحٗظَٜ  ٤ٞ حُؼخُغ () ُّ ٝهي طلخُق ٓغ حُٔـٍٞ  1281ٛـ / 

 ٓؼًَش كٔٚ .  حُِٔطخٕ ك٢
 

 

 
 

 هزَٙ  كَٜد ح٤ُِٜز٤ٕٞ ا٠ُ ؿ٣َِس ّ (1291) ٓظ٤الء ػ٠ِ ػٌخ ػخّ ٗـق ك٢ حال (1)

 ٝحٗظ٢ٜ حُٞؿٞى ح٤ُِٜز٢ رزالى حُ٘خّ  ٤ٛيح () ٍٛٞ ٝرؼي ٓو١ٜٞخ ٓوطض  (2)

 

 

 

ّ كِْ ٣ٔظطغ حُٔـٍٞ 1342ػخّ  ؽ حُٜلَ ()َٓٗـق ك٢ ٣ِٛٔش حُٔـٍٞ ك٢ ٓؼًَش  (1)

 رؼيٛخ حالػظيحء ػ٢ِ ى٣خٍ حإلٓالّ ٝػويٝح ِٛلخً ٓغ حُِٔطخٕ حُ٘خَٛ  

 ُؼيّ ٓويٍطْٜ ػ٢ِ حُٜـّٞػوي ٓؼٚ حُظظخٍ ِٛلخ  (2)

 

 

 

حطوٌ ح٤ُِٜز٤ٕٞ ٖٓ ؿ٣َِس هزَٙ ًَِٓح ؿي٣يحً ُإلؿخٍس ػ٢ِ حُٔٞحكَ حُؼَر٤ش رؼي  (1)

حُـٔؼٚ  أػ٘خء ٛالس -ّ 1365ػخّ  ) حالٌٓ٘ي٣ٍٚ (كٜخؿٔٞح هَٝؿْٜ ٜٗخث٤خً ٖٓ حُ٘خّ 

 هظِٞح حُ٘ٔخء ٝحأل١لخٍ ٜٗزٞح حألٓٞحم ٝٝ ٝهَرٞح حُزالى 

 َٗف رَٓزخ١ ؟ٍى كؼَ حأل
 أٍَٓ ا٢ُ هزَٙ أٓطٞال ٣َٜٓخ      -1
حُـ٘ٞى ٤ُِكٞح ك٢ ٗٞحٍع  َٓ ٓؼٚ ٓجخصٝأ )ؿخّٗٞ(ٗـق ك٢ ٣ِٛٔٚ ِٓي هزَٙ  -2

 حُوخَٛس

 1515ّٕ ىهَ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ َٜٓ أ طيكغ حُـ٣ِش ا٠ُ ٝظِض هزَٙ (2)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلطان ا شرف خليأ بن  الوون

 السلطان الناصر دمحم بن  الوون

 سلطان ا شرف برسبايال
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 حُ٘ؼٞد حإلٓال٤ٓش          حالٗلظخف ػ٢ِ ح٥ه٣َٖ                       حُي٣ٖ حإلٓال٢ٓ       

 

 

 

 حإلٗٔخٕ ػ٢ِ أٗٚ ه٤ٔش ًز٤َس كٜٞ حُٔٔظوِق ك٢ حألٍٝ ٣٘ظَ حُي٣ٖ حإلٓال٢ٓ ا٠ُ  (1)
 أػَ ًز٤َ ك٢ طؤ٤ْٓ حُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش ُٝوي ًخٕ ُالٓالّ  (2)
ٝطَ٘رض  ) ًظخد هللا ٝٓ٘ش ٍُٓٞٚ (حٓظوض حُل٠خٍس أٜٓٔخ ٖٓ ٓ٘زؼ٤ٖ أٓخ٤٤ٖٓ ٛٔخ  (3)

 ٘لْكظْٜ ٝكٌَْٛ كظ٢ طَر٢ ٝؿيحْٜٗ ػ٠ِ ٌٓخٍّ حالهالم ٝط٣ٌٜذ حُٖٓ طؼخ٤ُٔٚ ػوخ
 

 
 

ٗيُْ ؿَرخً حأل ه٢ٜ حطٔخع ُٜخ ٖٓ ح٤ُٜٖ َٗهخً ا٠ُِٝٛض كيٝى حُيُٝش حالٓال٤ٓش ح٢ُ أ

ٌُُٝي كبٕ ك٠خٍس حإلٓالّ ك٠خٍس ٖٓ ٗظخؽ ٗؼٞد ػَر٤ش ٝكخ٤ٍٓش ٝط٤ًَش ٍٝٝٓخ٤ٗش 

 ٝٛ٘ي٣ش ٝؿ٤َٛخ. 

 

 

 

ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ًخٗض ك٤ٚ رؼٞ حُل٠خٍحص ًخ٤ُٞٗخ٤ٗش ٝحَُٝٓخ٤ٗش طَكٞ حالٗلظخف ػ٢ِ 

ك٠خٍحص  حُؼخُْ ٌٓظل٤ش رظَحػٜخ ٝػوخكظٜخ ًخٗض حُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش طؼَٔ ػ٢ِ حالٗلظخف ػ٢ِ

  ح٥ه٣َٖ ٝحالٓظلخىس ٜٓ٘خ 

  ي:ه٢ِ رخُ
ُْ ٣يَٓ حُِٕٔٔٔٞ ٓخ ٝؿيٝٙ ٖٓ ك٠خٍحص رَ حٓظلخىٝح ٜٓ٘خ ٝأهٌٝح ٓخ ٣٘لؼْٜ ٝٓخ  )أ(

 ٣ظٞحكن ٓغ ه٤ْٜٔ ٝػوخثيْٛ ٝػٞحرض ى٣ْٜ٘ 

ُٝوي ًخٗض كًَش حُظَؿٔش حُظ٢ ريأص ك٢ حُؼَٜ حأل١ٞٓ ٝحُىَٛص ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ   )د(

 ػٖ حٗلظخف حُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش ػ٠ِ حُل٠خٍحص حألهَٟ حُظ٢ ػزَصٖٓ أْٛ حألٓؼِش 

 

 

 الوحدة الرابع 

 الندام السياسي واإلداري الدرس ا وأ

 أوال: أسس  يام الح ارة اإلسالمي 

 ( الدين اإلسالمي5)

 ( الشعوب اإلسالمي 6)

 ( االنبتاح عل  اآلخرين7)
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ك٠خٍس ٝحٓؼش حالكن ال طَطز٢ رٌٔخٕ ٝال ؿْ٘ ر١َ٘ ,رَ حٗظَ٘ص ك٢  حُؼخ٤ُٔش

ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ ٌٝٛح ٓخ أًيٙ ٍٍٓٞ هللا َٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٖٓ هالٍ 

 آٍخٍ حَُٓخثَ ح٢ُ ِٓٞى ٝأَٓحء حُؼخُْ ٖٓ كُٞٚ  

ك٠خٍس طـٔغ ر٤ٖ حُـخٗذ حُٔخى١ ٝحَُٝك٢ ٝر٤ٖ ػِّٞ حُي٣ٖ ٝحُي٤ٗخ  حُٞٓط٤ش

 ك٢ٜ طٔؼَ ٝٓط٤ش حإلٓالّ حُٜل٤لش  

ك٠خٍس ٓٔظٔيس ٖٓ حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش ٝط٘ظْ ًَ ٓ٘خك٢ حُل٤خس  ٝحُِٔٞى  حألهاله٤ش

 حُ٘و٢ٜ ٝحُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحالهظٜخى١ ٝحُؼوخك٢ ٝؿ٤َٛخ

٣َوش ػ٤ِٔش ٣ٝظَٜ ًُي ك٢ ػِّٞ ك٠خٍس طٔؼ٢ ُٔٞحؿٜش حٌُٔ٘الص رط حُٞحهؼ٤ش

حُلوٚ ٝحؿظٜخى حُؼِٔخء ُٔٞحؿٜش حٌُٔ٘الص ك٢ حُٔـظٔغ ٝكخؿخص حُ٘خّ 

 ح٤ٓٞ٤ُش

ك٠خٍس ٓظ٘ٞػش ك٢ ى٣خٗخطٜخٝ ُـخطٜخ ٝحػَحهٜخ ٝػوخكظٜخ ٌُٝى ك٢ٜ طلون  حُظ٘ٞع

 حُظؼخ٣ٖ ٓغ ح٥ه٣َٖ ىٕٝ اهٜخء أٝ ط٤ٜٖٔ 

ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحالهظٜخى٣ش  ك٠خٍس طَ٘ٔ ًَ ٗٞحك٢ حُل٤خٙ ٝٓـخالطٜخ حٍُ٘ٔٞ

 ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ٝحُل٤٘ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍثخٓش ػخٓش ٤ُِِٖٔٔٔ إل٣ـخى ٓ٘خم حؿظٔخػ٢ طظلون ك٤ٚ حُؼيحُش ٣ٝؼْ ك٤ٚ  : حُوالكش ٢ٛ

َُ٘ع  ٣ٝلون ٝكيس حالٓش حألٖٓ ٣ٝلون ًَحٓش حالٗٔخٕ ٣ٝٞكَ ُٚ ١َم حُل٤خٙ ٝكوخ ُظؼخ٤ُْ ح

 أكَحىٛخ ٍٝػخ٣ظٜخ رٜٔخُقٝحُو٤خّ 

 طوّٞ حُوالكش ػ٠ِ ٓزيأ حٍُٟ٘ٞ  : الكظــ

  ٣َ١وش حهظ٤خٍحُو٤ِلش:

 ط٘ؼوي حُوالكش رؼيس أٝؿٚ:

 آخ إٔ ٣ؼ٤٘ٚ حُو٤ِلش ح١ٌُ هزِٚ  )أ(

 )أَٛ حُلَ ٝحُؼوي( ٝآخ إٔ ٣وظخٍٙ أٛلخد حٍُٟ٘ٞ )د(

 

 ثانيا: خصائص الح ارة اإلسالمي 

 اإلسالمي ثالثا: عناصر الندام السياسي واإلداري في الدول  

 حُـ٤ٖ ح١َُ٘ش حُو٠خء حُيٝح٣ٖٝ حإلٓخٍس حُُٞحٍس حُوالكش

 أوال: الخالف 
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 .  ٖطَى حٍَُٓٞ َٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  حألَٓ ١ٍٞٗ ر٤ٖ ح٤ُِٔٔٔ 

 حالٗظوخد ػ٢ِ أٓخّ ٓزيأ حٍُٟ٘ٞ ٝحُز٤ؼش (حَُحٗي٣ٖ طْ حهظ٤خٍْٛ ػٖ ٣َ١ن  حُوِلخء ( 

 .ك٢ حُؼَٜ حأل١ٞٓ ٝحُؼزخ٢ٓ طـ٤َ حُ٘ظخّ ا٢ُ ٢ٌِٓ ٍٝحػ٢ ٌُٖ 

  -ٜٓخّ حُو٤ِلش:
 كلع حُي٣ٖ  (1)

 طؼ٤٤ٖ حُٞالس. (2)

  كٔخ٣ش حُيُٝش ك٢ حُيحهَ ٝحُوخٍؽ. (3)

 ٜٓخّ حُيُٝش ر٘لٔٚ. ٓزخَٗس (4)

  ه٢ِ رخُي :
ٖٓ حُؼِٔخء  )أَٛ حُلَ ٝحُؼوي(٤ِلش ك٢ اىحٍس حُيُٝش رخَٛ حٍُٟ٘ٞ ٣ٔظؼ٤ٖ حُو )أ(

 ١ ٝحُلٌٔش كَك٤ْٜ ١َٝٗ حُؼيحُش ٝحُؼِْ ٝحَُأٝحُلوٜخءْٝٛ ح٣ٌُٖ طظٞح

َُكٔش ٝهزٍٞ حُٔ٘خًٍش ٝح ٤ِلش ٝحُ٘ؼذ هخثٔش ك٢ ؿخُذ حألَٓػ٠ًِخٗض حُؼالهش ر٤ٖ حُو )د(

 ٔخص ٓؼظْ هِلخء حُيُٝش حإلٓال٤ٓش()ًٝخٗض ٌٛٙ ٓٝحُؼزخى ح٤ُٜ٘لش ٝحالٛظٔخّ رؤكٞحٍ حُزالى 

 

 

 

                                                                             ِْٓٝ ٚػَف ٓؼ٢٘ حُُٞحٍس ٌٓ٘ ػَٜ حُ٘ز٢  َٛ هللا ػ٤ِ        
 ٓ ٜخُق ًخٕ حٍَُٓٞ ػ٤ِٚ حُٜالس ٝحُٔالّ ٣ٔظؼ٤ٖ ك٢ ط٣َٜق أٍٓٞ حُيُٝش ٝه٠خء

 حُ٘خّ  رٜلخرظٚ ٓؼَ أرخ رٌَ حُٜي٣ن ٝػَٔ رٖ حُوطخد.
 أٛزلض حُُٞحٍس ٜٓ٘زخ ٤ٍٔٓخ ك٢ ػٜي حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش 

 رْ طلَٔ : ه٤خّ ٜٓ٘ذ ح٣َُُٞ ؟    

 )أ(حطٔخع ٍهؼٚ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش : رٔزذ 

 طؤػَ حُؼزخ٤٤ٖٓ رخُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحإلىح١ٍ ُِلَّ. )د( 

إلهظ٤خٍ ح٣َُُٞ ك٢ ظَ حُيُٝش ٘خى ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼخ٤٣َ ًخٗض ٛ ٓؼخ٤٣َ حهظ٤خٍ ح٣َُُٞ:

 ك٢ حُ٘ٚ حُظخ٢ُ:ُؼزخ٢ٓ حُٔؤٕٓٞ حالٓال٤ٓش ٜٓ٘خ ٓخ هخُٚ حُو٤ِلش ح

 

 

 

 

أ٢ٗ حُظٔٔض أل١ٍٞٓ ٍؿال ؿخٓؼخ ُوٜخٍ حُو٤َ ًح ػلٚ ك٢  هخٍ حُو٤ِلش حُٔؤٕٓٞ :

٢ حالَٓحٍ هالثوٚ ٝحٓظوخٓش ك٢ ١َحثوش هي ٌٛرظٚ ح٥ىحد ٝأكٌٔظٚ حُظـخٍد إ أإطٖٔ ػِ

هخّ رٜخ ٝإ هِي ٜٓٔخص حألٍٓٞ ٜٗٞ ك٤ٜخ ٣ٌٔ٘ٚ حُلِْ ٣ٝ٘طوٚ حُؼِْ ُٚ ُٛٞش حألَٓحء 

ٝأٗخس حُلٌٔخء ٝطٞحٟغ حُؼِٔخء ٝكْٜ حُلوٜخء إ أكٖٔ ح٤ُٚ ٌَٗ ٝإ حرظ٢ِ رإلٓخءٙ 

 ٛزَ ال ٣ز٤غ ٤ٜٗذ ٣ٞٓٚ رلَٓخٕ ػ٘يٙ ٣ٔظَم هِٞد حَُؿخٍ روالرش ُٔخٗٚ ٝكٖٔ ر٤خٗٚ

 ثانيا: الوزارة
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  ه٢ِ رخُي:
 ٣َُُٞ ًٔخ ٍٝى ك٢ ٗٚ حُٔؤٕٓٞ ٢ٛ:ٓؼخ٤٣َ حهظ٤خٍ ح

 ٕ ٣ٌٕٞ ؿخٓغ ُوٜخٍ حُو٤َأ (1)

 هالمكٖٔ حأل (2)

 ك٤ٌْ  (3)

 ك٤ِْ (4)

 ٣ٌظْ حألَٓحٍ (5)

 حُظٞحٟغ  (6)

 ٝحالٓظوخٓشحُٜزَ  (5)

 

 

 

                                 ال طوَ ٗؤٗخ ٝهطٍٞس ػٖ حُُٞحٍس 

 ٘ٓ حٗظ٘خٍ حإلٓالّ هخٍؽ حُٔي٣٘ش.ظَٜص حُلخؿش ح٢ُ حإلٓخٍس ٌ 

   )ىٍٝ حُٞح٢ُ(: ٜٓخّ حُٞح٢ُ

 .ٚكٔخ٣ش حُي٣ٖ ٝحُللخظ ػ٤ِ 

 .ؿزخ٣ش حُوَحؽ ٝؿٔغ حُٜيهخص ٝط٣ُٞؼٜخ 

  ّحُ٘ظَ ك٢ حألكٌخّ ٝطو٤ِي حُو٠خس ٝحُلٌخ 
  .ٕٞحُ٘ظَ ك٢ طير٤َ حُـ٤ ٝ 
 اهخٓش حُليٝى ك٢ كن هللا ٝكوٞم حألكَحى 

 ٓلخٓزش حُٞالس: 

 خد ٣طِذ ٖٓ حُٞح٢ُ طوي٣ْ ًٓظٚ حُٔخ٤ُش هزَ ط٤ُٞظٚ حُٞال٣ش ًخٕ ػَٔ رٖ حُوط 

  ًخٕ ػَٔ ٣لخٓذ حُٞالس اًح ُحىص ػَٝحطْٜ ٣ُخىس ًز٤َٙ ًٝخٕ ٣َحهذ حُٞالس 

  ه٢ِ رخُي:

ُ ألٗٚ أ )ػظزش رٖ كَهي(ؿ٠ذ ػَٔ رٖ حُوطخد ٖٓ ٝح٢ُ حًٍر٤ـخٕ  ٗٞع ٖٓ  ) ٛيحٙ هز٤ٜخ

ٓي ٖٓ ًيى ٝال ٖٓ ًي أر٤ي ٝال ٖٓ ًي أ)اٗٚ ٤ُْ كٌظذ ح٤ُٚ ػَٔ رٖ حُوطخد  (حُلِٟٞ 

 كؤٗزغ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ٍكخُْٜ ٓٔخ ط٘زغ ٓ٘ٚ ك٢ ٍكِي ٝا٣خًْ ٝحُ٘ؼْ(
 

 

 

 رْ طلَٔ : ٗ٘ؤس حُيٝح٣ٖٝ ؟
 َٓحهزش أػٔخٍ حُؼٔخٍ ٝحُٞالس.                          حُلخؿش ا٠ُ 
 .ٙحُلخؿش ُظ٘ظ٤ْ حُـ٤ٖ ٝٓؼَكٚ حُظلخ٤َٛ حُوخٛش رؤكَحى 

 ٍحُٔظيكوش ػ٢ِ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش ٖٓ ؿَحء حُلظٞكخص.    ًؼَٙ حألٓٞح 
 ط٘ظ٤ٜٔخ.  حطٔخع ٍهؼش حُيُٝش ٝحُلخؿش ا٠ُ 
 

 ثالثا: اإلمارة عل  البلدان

 رابعا: الدواوين
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  :ٜٓٔظٚ
  ّٝحُلٔزش ٝؿ٤َٛخ. ) حألٝهخف (حإلَٗحف ػ٢ِ ػيس أٗظٔش ٜٓ٘خ حألكزخ 
  حُلَٜ ر٤ٖ حُ٘خّ ك٢ حُوٜٞٓخص ٝحُِ٘حػخص ١زوخ ُألكٌخّ حَُ٘ػ٤ش حُٔٔظوخس ٖٓ حٌُظخد

 ٝحُٔ٘ش.
  .ًٍٝخٕ حٍَُٓٞ كخًْ حُيُٝش ٝهخ٤ٟٜخ حأل 

 :٢ حُو٠خء١َٝٗ طُٞ
 حُظل٢ِ رخألهالم {. -ٓالٓش حُلٞحّ -حُؼِْ رآ٣خص حألكٌخّ -حُزِٞؽ  -حُؼوَ -} حإلٓالّ    

 - :ط٘ظ٤ْ حُو٠خء

ظوٜٚ ٖٓ ىهش ط٘ظ٤ْ حُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش ُ٘ظخّ حُو٠خء كَٙ حُو٠خس ػ٢ِ ا٣ـخى ه٠خء ٓ

 ٓؼَ :رزؼٞ ٝظخثق حُٔـظٔغ 

 حُٜٔي١.هخ٢ٟ حُـ٘ي ٝأٍٝ ٖٓ ػ٤٘ٚ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ  (1)

هخ٢ٟ أَٛ حٌُٓش ُِلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص ر٤ٖ أَٛ حُي٣ٖ حُٞحكي ٝهي طؼيى ٌٛح حُٜٔ٘ذ ك٢  (2)

 حألٗيُْ ٌُؼَٙ حُٔٔظؼَر٤ٖ ك٤ٜخ. ٝال٣خص

 

 

 

 

 

 

ى٣ٞحٕ حُـ٘ي أٝ 

 حُؼطخء

 اكٜخء حُـ٘ي ٝطلي٣ي ٍٝحطزْٜ ٝٓٞحػ٤يٛخ أٗ٘خٙ ػَٔ رٖ حُوطخد.

 

٣ظوو٢ُٞ ط٘ظوو٤ْ حُوووَحؽ كوو٢ أهووخ٤ُْ حُيُٝووش كوو٢ حُٔ٘ووَم ٝحُٔـووَد  ى٣ٞحٕ حُوَحؽ

 رٖ حُوطخد.ٝأٗ٘ؤٙ ػَٔ 

ُووظْ حَُٓوخثَ رخُ٘ؤغ ٓ٘ؼوخ  )ُٔوخًح؟(أٗ٘ؤٙ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓول٤خٕ  ى٣ٞحٕ حُوخطْ 

 ُِظ٣َِٝ ٝحُظؼي٣َ.

ى٣ٞحٕ حُز٣َي 

 ٝحالطٜخالص

طؤ٤ٖٓ ١َم ٓٞحٛالص حُز٣َي ٝحُؼٔوَ ػِو٢ ٟؤخٕ ٗووَ حُٔؼِٞٓوخص 

 ٝحألهزخٍ.

ى٣ٞحٕ حَُٓخثَ 

 ٝحإلٗ٘خء

٢ُ حُو٤ِلش أٝ ٖٓ حُو٤ِلش ٣َ٘ف ػ٢ِ حَُٓخثَ حُٞحٍىس ٖٓ حُٞال٣خص ا

 ا٢ُ ػٔخُٚ ك٢ حالٜٓخٍ 

 ثانيا: أنواع الدواوين

 خامسا: الندام الق ائي
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حُٞح٢ُ ك٢ كلع  حألٖٓ ٝحُ٘ظخّ ٖٓ حُـ٘ي ٣ؼظٔي ػ٤ِْٜ حُو٤ِلش أٝ ْٛ ٓـٔٞػش  ح١َُ٘ش : 

 َ ٓالٓش حُٔـظٔغ ٝأٓ٘ٚ ٝحُوزٞ ػ٢ِ حُٔـ٤َٖٓ ٝحُٔلٔي٣ٖ رٔخ ٣ٌل

  ٣٘ظ١َ ك٢ ٍؿَ ح١َُ٘ش :

 إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٓخ٤ٓخ رخٍػخ ًح ػوَ ٤ٍٖٛ / ٗـخػخ / ٣ِٜٗخ هِٞهخ ك٢ ًِٓٞٚ 

ألٗٚ ًؼ٤َح ٓخ ٣٘ٞد ك٢ اىحٍس كٌْ حُٞال٣ش ػٖ  ( ُٔخًح ٌٛٙ ح١َُٝ٘ ك٢ ٍؿَ ح١َُ٘ش )

  حُٞح٢ُ ك٢ كخُش ؿ٤خرٚ ػٜ٘خ ألَٓ ٓخ
  

  :ٝحؿزخص ح١َُ٘ش ك٢ حُٔـظٔغ
 ٤ٌ حألكٌخّ حُٜخىٍس ػ٢ِ أٛلخرٜخ ٝاهخٓش حُليٝى ػ٢ِ حُٔـ٤َٖٓ.ط٘ل 

 .َكٔخ٣ش حُوِلخء ٝٝالس حألٜٓخٍ ٟي ٓ٘خٝث٤ْٜ ك٢ حُيحه 

 .َٓٔخػيٙ حُـ٤ٖ ٟي أػيحء حُيُٝش ك٢ حُللخظ ػ٢ِ أٖٓ حُٔـظٔغ ك٢ حُيحه 

 .ِٚٔكلع حألٓٞحم ٝٓٔخػيٙ حُٔلظٔذ ك٢ أىحء ػ 
 

 
 

 

 

 ك٢ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش ؟أ٤ٔٛش ط٣ٌٖٞ حُـ٤ٖ  -رْ طلَٔ :  

 .حُيػٞس حإلٓال٤ٓش ٝ طؤ٤ٖٓ كيٝى حُيُٝش حإلٓال٤ٓش َ٘ٗ 

 ه٢ِ رخُي: 
َس ٜٓخّ حُو٤ِلش أُٓ٘ي حُـ٤ٖ ا٠ُ رؼي ٝكخس حٍَُٓٞ ٝ ٗظَح ُظؼيى حُـ٤ٕٞ ٝحُٔؼخٍى ًٝؼ

 ٝحُلِّ ٝكٖٔ حُظير٤َ  هخثي ٣ظْٔ رخُ٘ـخػش

ً  -رْ طلَٔ :   ؟ ؿؼَ ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ حُظـ٤٘ي اؿزخ٣ٍخ
 .رٔزذ طوخػْ ًؼ٤َ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ػٖ حُلَد ٝحٗ٘ـخُْٜ ك٢ حُلَف ٝحُٜٖٔ حُٔوظِلش 

 

 أِٓلش حُـ٤ٖ:

  حألِٓلش حُول٤لش : )أ(

 ح٤ُٔٞف ٝحَُٓخف ٝحألهٞحّ ٝحُيٍٝع.

  : حألِٓلش حُؼو٤ِش )د(

 حُٔ٘ـ٤٘ن ٝحُ٘خٍ حإلؿ٣َو٤ش ٝحُٔٞحى حُلخٍهش.

 

 

 

 سادسا: الشرط 

 سابعا: الجيل والبحري  اإلسالمي 

 )أ( الجيل
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 ٓال٢ٓ رطِذ ٖٓ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ك٢ ػٜي ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ أٗ٘ت حألٓطٍٞ حإل 

  ٚ٘ٓ َٙٛـ  34ّ ٝ ٓؼًَش ًحص حُٜٞح١ٍ 649ٛـ 28ٖٓ أَٜٗ حُٔؼخٍى ٓؼًَش كظق هز

655.ّ 

  حٛظْ حُِٕٔٔٔٞ ربٗ٘خء ىٍٝ ٛ٘خػٚ حُٔلٖ ك٢ ؿ٣َِس حَُٟٝش رَٜٔ  ًٌُي ك٢ رالى

 حُ٘خّ ٝطْٞٗ ٝحألٗيُْ. 
ً  -أػزض ٛلش حُؼزخٍس ح٥ط٤ش :   ك٢ ر٘خء حُٔلٖ حُلَر٤ش ؟ ُؼزض َٜٓ ىٍٝحً ػظ٤ٔخ

 ك٢ ػٜي حُيُٝش حأل٣ٞر٤ش: 

 ٍٞحٛظْ ٛالف حُي٣ٖ حأل٣ٞر٢ رخألٓطٍٞ كوي هَؽ هخثي حألٓطٍٞ كٔخّ حُي٣ٖ ُئُئ رخألٓوط  

 ُلٔخ٣ش ٓٞحكَ رالى حُ٘خّ ٖٓ ح٤ُِٜز٤٤ٖ.
  -ك٢ ػٜي حُيُٝش ح٤ًُِٞٔٔش :

  ٌٓ٘ي٣ٍش ٝى٤ٓخ١ حَٗف  ر٤زَّ ػ٢ِ ىٍٝ حُٜ٘خػش ك٢ حُلٔطخ١ ٝؿ٣َِس حَُٟٝش ٝحإل 

 ٌُُٝي ٣ؼظزَ ر٤زَّ ٓئْٓ حُزل٣َش ح٤ًُِٞٔٔش.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحري  اإلسالمي )ب( 
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 ٗخرغ ٖٓ حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش.   (1)

 حُـٔغ ر٤ٖ حُؼزخص ٝحَُٔٝٗش ٝحُظطٍٞ. (2)

 حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُٔخى٣ش ٝحَُٝك٤ش  (3)

 ٍهخرش حُيُٝش ٤َٟٔٝ حُلَى. (4)

 ـظٔغحُظٞحُٕ ر٤ٖ ِٜٓلش حُلَى ِٜٝٓلش حُٔ (5)
  

 حف حُ٘ظخّ حالهظٜخى١ ك٢ حإلٓالّ:أٛي
 كي حٌُلخ٣ش حُٔؼ٤٘٤ش.  )أ(

 حُٔٞحٍى حالهظٜخى٣ش. حالٓظؼٔخٍ حألٓؼَ ٌَُ   )د(

 

 

 

 ك٢ ػٜي حٍَُٓٞ:

 ًخٕ ٣ََٓ حُؼٔخٍ ُـٔغ حُل٢ء ٝحُٜيهخص كوي أٍَٓ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ ُـٔغ ٛيهخص ُػٔخٕ. 

  ك٢ ػٜي أرٞ رٌَ حُٜي٣ن :

 لع حُٔخٍ ك٢ ر٤ظٚ.حٓظَٔ حُلخٍ ًٝخٕ ٣ل

 ك٢ ػٜي ػَٔ رٖ حُوطخد : 

 أٗ٘ت ر٤ض ٓخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ رٔزذ حُلظٞكخص حُؼظ٤ٔش حُظ٢ طٔض ك٢ ػٜيٙ ٝحُو٤َحص حُٞك٤َس. 

  ًخٕ ر٤ض حُٔخٍ اىحٍس ٣ًَِٓش ك٢ ػخٛٔش حُوالكش ُٝٚ اىحٍحص كَػ٤ش ك٢ حُٞال٣خص 

 ٝحُوخ٢ٟ.  ؿؼَ ػَٔ رٖ حُوطخد ُز٤ض حُٔخٍ آ٤ٓ٘خ ٓٔظوالً ك٢ ػِٔٚ ػٖ حُٞح٢ُ 

  ٖكَٜ ػَٔ رٖ حُوطخد ر٤ٖ حإلىحٍس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔخ٤ُش طلخى٣خً ٌُِٔ٘الص كؼ٤ٖ ػٔخٍ ر

 ٣خَٓ ٝح٤ُخ ػ٢ِ حٌُٞكش ٝ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى ػخٓالً ُز٤ض حُٔخٍ"
 

 

 

 

 

 

 

 

 الندام المالي الدرس الثاني

 خصائص الندام اال تصادي في الدول  اإلسالمي 

 أوال: نشأة بيت الماأ وتطورإ
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  -ك٢ حُؼَٜ حأل١ٞٓ :
 .ًُحىص ٓٞحٍى ر٤ض حُٔخٍ ٝأَٗكض حُيُٝش ػ٤ِٜخ اَٗحكخ ًخٓال 

 ُؼ٣ِِ ٤ٌِٛٚ ر٤ض حُٔخٍ ٝأَٓ ػٔخُٚ رٔ٘غ ر٤غ حألٍح٢ٟ حُوَحؿ٤ٚ.أػخى ػَٔ رٖ ػزي ح 
  ُحى ٖٓ حإلٗلخم ػ٢ِ حَُػ٤ش ُظلو٤ن حُؼيحُش حالؿظٔخػ٤ش كِحىص ك٢ ػٜيٙ أٓٞحٍ ر٤ض

 حُٔخٍ. 

  -ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ :
    رِـض حألٓش ؿ٢٘ ال ٝٛق ُٚ ك٢ ٓٞحٍىٛخ 

    ٢ه٘طخٍ ك 5544) ًخٕ ه٤ٔٚ ٓخ ٣يهَ ا٢ُ ر٤ض حُٔخٍ ك٢ ػٜي ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي  ًَ

 ٓ٘ش (.
 

 
 

 ٌّٞؼحُٔ حُـ٤٘ٔش حُلت حُـ٣ِش حًُِخس حُؼٍ٘ٞ حُوَحؽ

 

 

 

 حُلوَحء  حٍ ٓؼِّٞ ٖٓ ٓخٍ حألؿ٤٘خء ٣َى ا٠ُأكي أًٍخٕ حإلٓالّ ٝك٠٣َش ٓلٌٔٚ ٢ٛٝ ٓوي ٢ٛ

 ّحًُِخس : أهٔخ  
 ح٢ُ أٍرؼش أهٔخّ ٢ٛ : ط٘ؤْ حًُِخس

  ) حُٔخٍ( ًُخس حُ٘وي (1)

 ( .حألٗؼخّ حُٔخ٤ٗش) ثْ ًُخس حُٔٞح (2)

 ( حٍُِٝع ٝحُؼٔخ3ٍ)

 حُٔؼخىٕ .حًَُخُ ًُٝخس  (4)

 

 

 

" ٓويحٍحً ٓؼ٤٘خً ٖٓ حُٔخٍ أٝ ٣يكغ ًَ ػخّ رؼي حُلٜخى  ٓويحٍ ٖٓ حُٔخٍ أٝ حُٔلٍٜٞ ٛٞ:

 حُلخٛالص." 

 أىهَ ػَٔ رٖ حُوطخد ٗظخّ حُوَحؽ ك٢ حالٓالّ رؼي حُلظٞكخص حإلٓال٤ٓش الكظــ :

 -: ٛٔخٝحٍُِحػ٤ش  ٢ٟح٣لَٝ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حألٍلَٝ ػ٤ِٜخ حُوَحؽ : حألٍح٢ٟ حُظ٢ ٣

ٓالّ ُوزَحطْٜ ٝرو٢ ػ٤ِٜخ أِٜٛخ ىٕٝ إٔ ٣يهِٞح ك٢ حإل رخُلَد : ضكظلحُظ٢ ٍٝ ألح  

 ٍْٝ ك٢ حألحٍُِحػ٤ش ك٤يكؼٕٞ هَحؿٜخ ٣ٝ٘ظلؼٕٞ رخُزخه٢ ٓوخرَ ػِٜٔ
 

 ٝحُؼزخ٢ٓ حأل١ٞٓ حُؼَٜ ك٢ حُٔخٍ ضر٤

 

 ثانيا: موارد بيت الماأ

 الزكــــاة

 الخراج
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أىحء هَحؿٜخ ٓوخرَ إٔ طزو٢  ٝحطلن حُِٕٔٔٔٞ ٓغ أِٜٛخ ػ٠ِ ِٛلخً : حُظ٢ كظلضٍٝ ألح

 ٣ي١ ٍٝػظْٜ ك٢ أ٣ي٣ْٜ ٝأ

َٛ ٓخٝص حُيُٝش حإلٓال٤ٓش ر٤ٖ ؿ٤ٔغ  -أػزض ٛلش أٝ هطؤ حُؼزخٍس حُظخ٤ُش : 

 حألٍح٢ٟ ك٢ ىكغ حُوَحؽ  ؟
  ٙطٔخ١ٝ حُيُٝش ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حألٍح٢ٟ كوي ًخٕ حُوَحؽ ٣ِ٣ي أٝ ٣٘وٚ طزؼخ الهظالف ؿٞى ُْ

١ ٓٞحء ًخٕ ٖٓ حألٜٗخٍ أٝ ح٥رخٍ ُٔلٍٜٞ ٝٗظخّ حَُحُلخٛالص ٝؿٞىٙ حٝه٤ٔش حألٍح٢ٟ 

 أٝ حألٓطخٍ .
 

 

 ٢ٛ ٗظخّ آال٢ٓ ٣طِن ػ٠ِ :

 ػَ٘ حُظـخٍس ٝحُز٤ٞع. (1)

 ) حُوخٍؽ ٖٓ حألٍٝ (.ػَ٘ حُٜيهخص أٝ ًُخس حًَُخُ  (2)

  حألٍح٢ٟ حُؼ٣َ٘ش :

                   -٠ٛٝ : ًُخس أٗٚ ػ٠ِ َ٘ ؿِظٜخػُ ئهٌ هَحؽ ٝاٗٔخ ٣٣ئهٌ ٜٓ٘خ  أٍٝ ال٢ ٛ

  ٍٝٝال كَد ٣ٝؼخَٓ أٛلخرٜخ ٓؼخِٓش ْٝٛ ػ٤ِٜخ ىٕٝ هظخأِْٓ أِٜٛخ  حُظ٢حأل ٍ

 .ح٤ُِٖٔٔٔ

 حُِٕٔٔٔٞ.حٓظِٜلٜخ حُظ٢ زٍٞ حُٔٞحص أٝ حٍُٝ حأل 

 ُٝػض ػ٢ِ حُلخطل٤ٖ ربًٕ ٣ؼَف ُٜخ ٛخكذ  الحُظ٢ ؿال ػٜ٘خ أٛلخرٜخ أٝ حُظ٢ ٍٝ حأل

 حُلخًْ.

 ه٢ِ رخُي: 
 أٍٝ هَحؽ . أٍٝ ػ٣َ٘ش ٝال حألٍٝ حُؼ٣َ٘ش ا٠ُ وَحؽ ا٢ُال ٣ـُٞ طل٣َٞ أٍٝ حُ

 

 

 

رـ٤ٔغ ك٣َخطْٜ ٣يكؼٚ أَٛ حٌُٓش ٓوخرَ ىكخع ح٤ُِٖٔٔٔ ػْٜ٘ ٝطٔظؼْٜ ٢ٛ ٓويحٍ ٖٓ حُٔخٍ 

 ح٤ُِٖٔٔٔ. ػ٠ِحُٔلَٟٝش ٢ٛٝ طوخرَ حًُِخس 
 

 ... حػزض ٛلش ًُي ؟حُـ٣ِش ٤ُٔض ٖٓ ٓٔظليػخص حإلٓالّ 
أ٤ٓخ حُٜـَٟ ٓوخرَ كٔخ٣ظْٜ ٖٓ ٛـٔخص ٓٞحكَ ٌٓخٕ  ٠ػِحُويح٢ٓ كَٟٜخ ح٤ُٞٗخ٤ٕٗٞ 

 خُوَٕ حُوخْٓ هزَ ح٤ُٔالى ر {ّٝ إ٣َٟزش حَُ } ًٝخٗض ط٠ٔٔحُل٤٘٤و٤٤ٖ 

    حُظ٢ كٌٔٞٛخ كَٟٜخ حُلَّ ٝحَُّٝ ػ٠ِ حُ٘ؼٞد. 
 

 

 

 

 العشور

 الجزي 
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 كَٝ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش حُـ٣ِش ػ٢ِ ؿ٤َ ح٤ُِٖٔٔٔ  ؟رْ طلَٔ : 
  ٖٝاػلخء ؿ٤َ ء حُويٓش حُؼ٣ٌَٔش ٝحُيكخع ػٜ٘خ حأىًخٗض حُيُٝش طلَٝ ػ٢ِ ح٤ُِٔٔٔ

 ح٤ُِٖٔٔٔ 

 .ٖحُـ٣ِش ًخٗض ريالً ٓخ٤ُخً ػٖ حُويٓش حُؼ٣ٌَٔش حُٔلَٟٝش ػ٢ِ ح٤ُِٔٔٔ 

  ًخٕ ٖٓ ٣يكغ حُـ٣ِش ْٛ حَُؿخٍ حُوخىٍٕٝ ػ٢ِ كَٔ حُٔالف 

 .ّطٔو٢ حُـ٣ِش ػٖ ح٢ٌُٓ اً ُْ طٔظط٤غ حُيُٝش كٔخ٣ظْٜ أٝ ىهٍٞ ح٢ٌُٓ حإلٓال 
 

 ٓٔخكٚ حإلٓالّ طـخٙ أَٛ حٌُٓش ؟ ػ٢ِ : ٓخ حُي٤َُ
 ُ٘ٔخء ٝحأل١لخٍ ٝح٢َُٟٔ ًخٗض طُئهٌ حُـ٣ِش ٖٓ حَُؿخٍ حُوخى٣ٍٖ كو٢ ٣ٝؼل٢ ٜٓ٘خ ح

 ٝحَُٛزخٕ  ٝحُلوَحء

  كل٢ ػٜي  )كٔذ ظَٝف ٖٓ ٣وّٞ ريكؼٜخ(ُش ا٠ُ أهَٟ ٣وظِق ٖٓ كخٓويحٍ حُـ٣ِش

 ش ىٗخ٤َٗ.حٍَُٓٞ ًخٗض ى٣٘خٍحً ٝحكيحً ٝك٢ حُؼَٜ حأل١ٞٓ ًخٗض أٍرؼ

 

 

 

ًَ ٓخ حؿظ٘ٔٚ حُِٕٔٔٔٞ ٖٓ حألػيحء ٝأهٌٝٙ ٖٓ أٓٞحُْٜ ٝٓؼيحطْٜ ًُٝي رؼي حُيهٍٞ ٓؼْٜ ك٢ 

 كَد ال ٣يهَ ٜٓ٘خ ك٢ ر٤ض حُٔخٍ اال حُؤْ 

 الكظـــ:

 ٛلخرٜخ َٔرٖ حُوطخد ٖٓ حُـ٤٘ٔش : حألٍٝ حُظ٢ طظَى ك٢ أ٣ي١ أػ حٓظؼ٠٘ )أ(

ي هْٜ حُؤْ ٝؿؼِٚ ك٢ ر٤ض ٓخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ َُٜكٚ ٣ظْ طو٤ْٔ حُـ٘خثْ ر٤ٖ حُٔوخط٤ِٖ رؼ )د(

 ك٢ حُٜٔخُق حُؼخٓش ُِٔوخط٤ِٖ ُٝٔٔظلو٢ حُلت 

 

 

 

  .ٍٓخ أكخء هللا رٚ ػ٢ِ ح٤ُِٖٔٔٔ ىٕٝ هظخٍ ٝٓخ أهٌٙ حُِٕٔٔٔٞ ٖٓ أٓٞحٍ ريٕٝ هظخ ٞٛ 

 :ّحٍَُٓٞ ١ٌُٝ حُوَر٠ ٝح٤ُظخ٠ٓ ٝحُٔٔخ٤ًٖ ٝحرٖ حُٔز٤َ (. -٣ُٞع هْٔ أهٔخ( 
 

 
 

 خ٣ٞٗش طلَٟٜخ حُيُٝش. ٣َٟزش ػ٢ٛ 

 -أٗٞحػٜخ:
  -ػٍ٘ٞ حُـٔخٍى ٝػَ٘ حُظـخٍس :

 ٓخ ٣لَٝ ػ٢ِ ؿ٤َ ح٤ُِٖٔٔٔ اًح حٗظوِٞح ٖٓ رِي  ا٢ُ رِي ىحهَ رالى حإلٓالّ.

  -حُؼخٓش ُِيُٝش: ىٓالٝحٍىحص حأل

 ًخُٔؼخىٕ ٝٓخ ٣وَؽ ٖٓ حُزلخٍ ٝٓويحٍ ًُخس حُٔؼخىٕ حُؤْ.
 

 الغنائـم

 البئ

 المعكوس )ال رائب(
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 حُٔٞح٣ٍغ حُل٣َ٘ش :

 ال ٝحٍع ُٜخ ٢ٛ حُظًَخص حُظ٢

 

 

 

 .ٗلوخص حُو٤ِلش ٝحُٞالس ٝحُو٠خس ٝٓٞظل٢ حُيُٝش ٝحُؼٔخٍ ٝحُـ٘ي 

 .ٍطـ٤ِٜ حُـ٤ٕٞ ٝٓؼيحص حُوظخ 

  .ٍٞٔحُٜٔخُق حُؼخٓش ُزِيحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ اٗ٘خء حُٔٔخؿي ٝحُطَم ٝحُـ 

  .َٕٜٞٓٝكخص حُٔئٓٔخص حالؿظٔخػ٤ش ٓؼَ حُٔٔظ٘ل٤خص ٝحُٔـ 

 ألٍحَٓ ًَٝ ٖٓ ال ػخثَ ُٚ. ط٣ُٞغ حألٍُحم ُِلوَحء ٝح٤ُظخ٠ٓ ٝح 

  .حإلٗلخم ػ٢ِ ؿ٤َ حُوخى٣ٍٖ ٖٓ حَٛ حٌُٓش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثا: مصارف بيت الماأثال
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 حٍُِحػش ك٢ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓٓوٞٓخص حُىٛخٍ 
 ط٘ٞع حُٔ٘خم  (1)

 ٝكَس ح٤ُٔخٙ  (2)

 حألٍح٢ٟ حُٜخُلش ٍُِِحػش( 3)
 

 رخٍُِحػشػ٢ِ حالٛظٔخّ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش  ٓظخَٛ كَٙ
 طط٣َٞ َٓ٘ٝػخص ح١َُ  (1)

 حُؼ٘خ٣ش رخُلالف ٍٝػخ٣ظٚ  (2)

 حالٛظٔخّ رخُؼِّٞ حٍُِحػ٤ش (3)

 

 

 

 ال٤ٓش رخُٜ٘ٞٝ رخٍُِحػش ًخ٥ط٢:ػ٤٘ض حُيُٝش حإلٓ

 ٝٓـخ١ٍ ح٤ٍُٔٞ ٓؼَ حألٜٗخٍٓـخ١ٍ  ٠حُـٍٔٞ ٤ٗٝيص حُـٍٔٞ ػِ أهخٓض

  َحَُٟٝش رـ٣َِسٓو٤خّ ح٤ُ٘  

  حٍُٔ٘ٞس رخُٔي٣٘شػ٢ِ ٝحى١ حُو٘ن  ٣شٓؼخٝ حُو٤ِلش أهخٓٚح١ٌُ  ٓؼخ٣ٝشٓي   
 كٔي رٖ ١ُٕٞٞ ك٢ حُوطخثغ ه٘خ١َ ٤ُِٔخٙ ٝال طِحٍ روخ٣خٛخ ح٢ُ ح٤ُّٞ ك٢ ك٢ ٤ٗي أ

 حُزٔخط٤ٖ رخُوخَٛس 
  ٝأهخٓٞححىهَ حُِٕٔٔٔٞ ٗظخّ ٍُحػٚ حُٔيٍؿخص ك٢ حُـزخٍ ٝكلَٝح حُظَع  حألٗيُْك٢ 

  حُو٘خ١َ ٝحُـٍٔٞ 

 ّطؼَف رخْٓ  )ىؿِٚ ٝحُلَحص (١َ ٓخ ر٤ٖ ح٣َُٜٖ٘ حُؼزخ٤ٕٓٞ ٗزٌٚ ٖٓ ه٘ٞحص حُ أهخ

 ط٘ظْ ط٣ُٞغ ح٤ُٔخٙ  ألٜٗخحُ٘ٞحظْ 
 

 

 

ػ٤َ ًز٤َ ٖ كٌخٕ ط٘ـ٤غ حألَٓحء ٝحُوِلخء طؤحالٛظٔخّ رخُلالك٤ كَٛض حُيُٝش حالٓال٤ٓش ػ٠ِ

لالك٤ٖ رخ٠َُحثذ ٝطول٤ٞ حُ اٍٛخمحُوِلخء ػيّ  ٠ٍحػٝهي حٍُِحػش ػ٢ِ حُىٛخٍ 

 ٍٞ ًح هَ حُٔلٜاح٠َُحثذ 

 

 الحياة اال تصادي  واالجتماعي  الدرس الثالث

 أوال: الحياة اال تصادي 

 )أ( تطوير مشروعات الري

 )ب( العناي  بالبالح ورعايتم

 ( الزراع 5)
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ٜٓ٘ـخً ػ٤ِٔخً ٍُِِحػش طويٓض حُؼِّٞ حٍُِحػ٤ش ك٢ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش ك٤غ ٟٝغ حُِٕٔٔٔٞ 

 كوخٓٞح :

  ؿي٣يسٓلخ٤َٛ  اىهخٍ (1)

 حإلٗظخؽ ٣ُِخىس حُـ٤يس١َُِ ٝحٓظويحّ حالٓٔيٙ  ؿي٣يسحرظٌخٍ ١َم  (2)

  حٍُِحػ٤شحُٔيحٍّ  ٝأٗ٘جٞح حٍُِحػ٤ش حُيٍٝسحٓظويٓٞح  (3)

 ٍٝ ًٔخ ك٢ َٜٓ ٝه١َزشٟغ طو٣ْٞ ُظ٘ظ٤ْ ٓٞحػ٤ي ٍُحػش حألحٛظٔٞح رٞ (4)

 

  

 

 حُؼَٔ ٝاطوخٕ حُٜ٘خػش ٓؼَ : ػ٠ِكغ حإلٓالّ 

  ٕه٤خ١خ  )ػؼٔخٕ رٖ ١ِلٚ (ًخٕ حُوزخد رٖ حالٍّص كيحىح ًٝخ 

 ْػَٔ رٖ حُوطخد رخُظ٤ٜ٘غ حُلَر٢ حُو٤ِلش أٛظ   
  ٝك٢ ػٜي ػؼٔخٕرٜ٘خػٚ حُٔلٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ حر٢ ٓل٤خٕ ٛظْ أ 

 ٝحُؼزخ٢ٓ حهظَع حُٜٔ٘يٕٓٞ حُِٕٔٔٔٞ حُٔلًَخص َُكغ ح٤ُٔخٙ  حأل١ٞٓحُؼ٣َٜٖ  ك٢ 

  ه٢ِ رخُي :
ػزخٍس ػٖ طـٔؼخص كَك٤ش ٤ٜ٘ٓٝش ٝٛ٘خػ٤ش ٣٘ظٔذ ح٤ُٜخ حُٜ٘خع  )حُ٘وخرش كخ٤ُخً( حُطخثلش:

 ٖٝٓ ٣ؼَٔ رخُلَكش حُٞحكيس 

  ٌَُ ٕحُٔلظٔذ  آخ٤ّٖٓ ُٜخ ٣ظ٢ُٞ طٔؼ٤ِٜخ أ )ٗوخرٚ(كَك٤ٚ  ١خثلشًخ 

 :ٝظ٤لش حُطخثلش حُلَك٤ش 
 ػ٠خثٜخ ٓٔخػيس أ (1)

 َٓحٍٛخ حُللخظ ػ٠ِ حُٜٔ٘ش ٝأ (2)

 طط٣َٞ حُٜٔ٘ش (3)

 

  

 

 ّك٢ كخٍّ ٝحُؼَحم ٝحُ٘خ حُل٣ََ ٓؼَ : ٝح٤ُٔ٘ؾ حُـٍِ
 ك٢ َٜٓ ٝكخٍّ حٌُظخٕ          

ح٤ُٜٖ ك٢ ػَٜ  ح١ٌُ ػَكٞٙ ٖٓ ػَف حُِٕٔٔٔٞ ٛ٘خػٚ حٍُٞم   ٛ٘خػٚ حٍُٞم

  خ٤ٓشحُؼز حُيُٝش

 ي٣ٍـ٤خ ٓلووَ طووٜٓووخٗؼٚ كوو٢ هَحٓووخٕ ٝكووَ  شهخٓووبأٓووَ ٛووخٍٕٝ حَُٗوو٤ي ر

 ٍٝم حُزَى١
 

 )ج( االهتمام بالعلوم الزراعي 

 ( الصناع 6)

 أهم الصناعات في الدول  اإلسالمي 
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حُٜ٘خػخص 

 حُٔؼي٤ٗش

  ٝحُل٠شٝٛ٘خػٚ حٌُٛذ  حُلي٣ي٣شحُٜ٘خػخص  

  حُٔؼخىٕ ٜٝٓ٘خ حُزَِٝٗ ٝحُ٘لخّ رخٌُٛذ أٝ  )ططؼ٤ْ (ٛ٘خػٚ طٌل٤ض

 ك٢ حَُٔٞٛ  هخٛش حُل٠ش
  ٗخص(ح)حُو٘خى٣َ ٝحُ٘ٔؼيٖٓ أٓؼِٚ طِي حُٜٔ٘ٞػخص 

حُٜ٘خػخص 

 حُـٌحث٤ش

  ُِٕٞٔٔٔٓؼخَٓ ُظ٣ٌََ حٌَُٔ ٝحٍطزطض رخٌَُٔ ٛ٘خػخص  أٍٝأهخّ ح

 حُلِٟٞ ٓؼَ  أه١َ

حُٜ٘خػخص 

 حُِؿخؿ٤ش

  ُؿخؽ  أٓؼِظٚحُظ٢ ٗزؾ حُِٕٔٔٔٞ ك٤ٜخ ٖٝٓ  ح٤ٌُٔخ٣ٝشأىم حُٜ٘خػخص

 ٝحُو٤٘خص ٣ُِِ٘ٚ  حألٝح٢ٗ

حُٜ٘خػخص 

 حُو٘ز٤ش

  ٖحُالًه٤شٝحُلٔطخ١ ك٢ َٜٓ)حالٌٓ٘ي٣ٍٚ ٝى٤ٓخ١ ٛ٘خػٚ حُٔل  ٍٞٛٝ

 ك٢ حُ٘خّ ( 
  ٛ٘خػٚ حالٍحر٤ٔي ٝحٓظويٓض ك٢ ٛ٘خػٚ حَُٔ٘ر٤خص ٝحَُ٘كخص ٝٛ٘غ

 حػخع حُٔ٘خٍُ 

 

 

 

 حالٓال٤ٓٚ ؟ حُيُٝشك٢  حُظـخٍسحُىٛخٍ  : رٔخ طلَٔ
 (حالٓال٤ٓٚ حُيُٝشك٢  حُظـخٍسحُىٛخٍ  )ػٞحَٓ

 كًَٚ ٤َٓ حُز٠خث َّٜ        غ ٝحُِٔغ ٝؿٞى ٗزٌٚ ٓٞحٛالص ٝحٓؼٚ  ُظٔ
 ُٝحُل٘خىم )حالٓظَحكخص(خٗخصلط٤٤٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ ح  

 حُٔٞحكَ ٖٓ هَٛ٘ٚ حُِٜٞٙ شر٘خء حألٓخ٤١َ ُلٔخ٣                                 
  ٝحُلَٙ ػ٢ِ ٟز٢ ٓؼخ٤٣َٛخ  حُؼِٔٚحٛظٔخّ حُوِلخء رٔي 

  ٚٓحألٓٞحمحالٛظٔخّ رخهخ  
 

 -: حإلٓالّك٢ حٗظ٘خٍ  حُظـخٍسأػَ 
 ك٢ ٓخ ٍٝحء  حُٜلَحء حٌُز١َ  حإلٓالَّٗ٘  ٓخٛٔض ك٢ 

  ْٜحإلٓالَّٗ٘  ك٠ ٝأٓخٗظْٜٓخْٛ حُظـخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ رلٖٔ طؼخِْٜٓ ٝأىر  

  ًِٓوي٣٘ٞ ( -ٓٔزٔٚ -)ًِٜٞٙٓ٘خ  اك٣َو٤خك٢ َٗه٢  آال٤ٓٚظَٜص َٓح 

  ٖٓ َحُٜ٘ي ٝح٤ُٜٖ ٝؿٍِ ُٓٞٞ ٓؼَ  حأل١َحفحُىَٛص حُـخ٤ُخص حالٓال٤ٓٚ ك٢ ًؼ٤(

 )حُلِز٤ٖ (
 

 حالٓال٤ٓٚ ( حُيُٝشك٢  رخُظـخٍس)حالٛظٔخّ  :  خ حُ٘ظخثؾ حُٔظَطزٚ ػ٢ِٓ
  ًُْي  رؼيأٍٝٝرخ حُظ٢ ػَكظٜخ ػْٜ٘  ٝحُظـخ٣ٍش حُٔخ٤ُشحرظٌخٍ حُِٕٔٔٔٞ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘ظ  
   ُْحإلٓالّ ٝحالٗلظخف ػ٢ِ ٗؼٞد حُؼخ َ٘ٗ 
  طلو٤ن حالٓظوَحٍ ٝحُؼَحء ك٢ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش 

  حُ٘خّ رؤهالم ٝٓؼَكش حُل٤خسٕ ر٘ئٝ حُوزَسحٓظلخىٝح 
 

 ( التجارة7)
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  ه٢ِ رخُي :
ُوي أٛزلض حُظـخٍس حإلٓال٤ٓش ك٢ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ ٓظَٜحً ٖٓ ٓظخَٛ ػظٔش حإلٓالّ 

 ٝك٠خٍطٚ ٝحكظِض حُظـخٍس حالٓال٤ٓش حٌُٔخٗش حأل٢ُٝ ك٢ حُظـخٍس حُؼخ٤ُٔش

 

  

 

  حُٔٞهغ:
ر٤ٖ ٞ حُٔزخىالص حُظـخ٣ٍش ر٤٘ٚ ٝٓخْٛ حُٔٞهغ حُــَحك٢ حُٔظ٤ِٔ ُِؼخُْ حإلٓال٢ٓ ك٢ ٗٔ

ط٣ٌٖٞ َٓحًِ طـخ٣ٍش ك٢ ؿ٘ٞد حٍٝرخ حٗظوِض ػٖ ٣َ١وٜخ  ر٤ِٗطش ٝأٍٝرخ ٓٔخ أى١ ٍ :

 حُؼِّٞ ٝحُوزَحص حُؼَر٤ش ح٢ُ حُـَد 

  حُؼوخكش :
الٍٝر٤ٕٞ ر٤ٖ حُٔيٕ حالٓال٤ٓش ا٠ُ طؼَف حألٍٝر٤ٕٞ ػ٠ِ حُل٠خٍس حٗظوخٍ ح أىٟ )أ(

 حُـَد حإلٓال٤ٓش ٝٗوِٜخ ا٠ُ

كَٛٞح ػ٢ِ اروخء ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ٜخ ُإلٓظلخىس  )ٛو٤ِش( حٍُ٘ٞٓخٕ ػ٠ِ ػ٘يٓخ حٓظ٠ُٞ )د(

ػ٘يٓخ ٓي أكي ِٓٞى حٍُ٘ٞٓخٕ ػِٔش ٝٗوٞىحً  خٍطْٜ ٝهزَحطْٜ ٝحُي٤َُ ػ٢ِ ًُي :ٖٓ ك٠

 طلَٔ ك٢ أكي ٝؿ٤ٜٜخ آ٣ش هَآ٤ٗش ٣ًَٔش

  حٍُِحػش :

)حُزط٤ن/ حُؼّٞ/ حالٍُ ٝحٓظويٓٞح  رالىْٛ ٓؼَ د ًؼ٤َحً ٖٓ حُ٘زخطخص حَُ٘ه٤ش ا٠ُأىهَ حُـَ

 حٌَُٔ ك٢ أ١ؼٔظْٜ ( 

 

 
 

 ػ٣َٜٖ٘ ٛٔخ حُؼَد ٝحُٔٞح٢ُ  ا٢ُحالٓال٤ٓٚ  حُيُٝشحٗؤٔض ػ٘خَٛ حٌُٔخٕ ك٢ 

  :حالٓال٤ٓٚ حُيُٝش١زوخص حُٔـظٔغ ك٢ 

 ٝأٛلخدٖٓ حٍُُٞحء  حُيُٝشٝط٠ْ حُوِلخء ٝحُٔال٤١ٖ ًٝزخٍ ٍؿخٍ   حُؼ٤ِخ حُطزوش

 حُـ٘يحُيٝح٣ٖٝ ًٝزخٍ هخىٙ 

 ًٝزخٍ حُظـخٍ  ٝحألىرخءط٠ْ حُؼِٔخء   حُوخٛش حُطزوش

  أىر٢ٗلًٞ  ُألىرخءى٣ْٜ٘ ًٝخٕ  أًٍٓٞخٕ حُ٘خّ ٣َؿؼٕٞ ُِؼِٔخء ك٢ 

 ًز٤َ

 حُٜ٘خػ٤شْٛ ٖٓ أٛلخد حُٔالى ٝحُظـخٍ ٍٝإٓخء حُلَف   حُٞٓط٢ حُطزوش

  ِٕٞحُطزوشطٔخع ٌٛٙ بأٓخ٤ٓٚ ك٢ حُٔـظٔغ  ٣ٝوخّ ر ٤ًٍِسًخٗٞح ٣ٔؼ 

 حُٔـظٔغ ٓي١ ٍه٢

 ٝٛـخٍ حُظـخٍ ٝأَٛ حُلَف حُلالكشٖٓ أَٛ  أال٣ٚٓٔؼِٕٞ ٓٞحى   حُؼخٓش حُطزوش

  حُز٤ٔطش

  ػَكٞح ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ رخُؼ٤خ٣ٍّٖ ٝحُ٘طخٍ  ا٠٣ْٜ٤ُخف ٖٓ

 ٝحُويّ 

 رب بالمسلمين ا تصادياتأثر الغ

 ثانيا: الحياة االجتماعي 
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خ١ٝ حإلٓالّ ر٤ٖ حُـ٤ٔغ حَٜٜٗص ١زوخص حُٔـظٔغ ٝػ٘خَٛٙ ك٢ رٞطوٚ ٝحكيس ك٤غ ٓ

 ًخ٥ط٢:

٢ٓ ٓغ ٤ٜٛذ ح٢َُٓٝ ٝرالٍ حُلز٢٘ ٝدمحم َٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ طؼخ٣ٖ ِٓٔخٕ حُلخٍ ( أ)

 حُؼَر٢ 
 ٝؿي حُٔٞح٢ُ ٖٓ ؿ٤َ حُؼَد طٔخٓلخً ًز٤َحً ك٤غ ظَٜ ْٜٓ٘ حُؼِٔخء ٝحُلوٜخء ٝؿ٤َْٛ  ( د)
 ٝحُٔالؿوش ك٢ ً٘ق حُوالكش حإلٓال٤ٓش  ػخٕ حُزَحٌٓش ٝحُط٤ُٕٗٞٞٞ ٝحإله٤٘ي٤٣ٖ  ( ص)
 هٌٝح كوٞهْٜ ًخِٓش ػخٕ أَٛ حٌُٓش ك٢ هِذ حُٔـظٔغ حإلٓال٢ٓ ٝأ  ( ع)

 ػخٗض ػ٘خَٛ حُٔـظٔغ حإلٓال٢ٓ ىٕٝ ط٤٤ِٔ ١زو٢ ر٤ٜ٘خ ٌُُي 

 

 

 

 -ر٢:َح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُل
  ر٢ ٓئػَ ك٢ طخ٣ٍن ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤غ:ًخٕ َُِٔأس ىٍٝ ٤ٓخ٢ٓ ٝكَ

  ٚحُؼخ٤ٗش حُؼوزشٗخًٍض ك٢ ر٤ؼ  

  ٍٝح٤َُٓٞى  حَُىسٖٓ ؿِٝٙ حكي ٝه٤زَ ٝكَٝد  ريح٣شٗخًٍض ك٢ حُوظخ 

  :٢ٔحُيػ١ٞ ٝحُؼِ

حُظخ٣ٍن حإلٓال٢ٓ رخٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘ٔخًؽ حَُٔ٘كش ك٢ ٛيٍ حإلٓالّ ٝحُؼ٣َٜٖ حأل١ٞٓ  كظ٠

 / حُزالؿش / ٝؿ٤َٛخ( / حُلي٣غ )حُلوٚ ٝحُؼزخ٢ٓ ًُٝي ك٢ ػِّٞ

 -حُيٍٝ حالؿظٔخػ٢ :
 ؼَٔ حإلؿظٔخػ٢ َُِٔأس كظٔؼِض ك٢ :طؼيىص حٌٗخٍ حُ

  حُؼَٔ حُو١َ٤: ( أ)
َُ ًخأل ُٔٔخػيس حأل٣ظخّ ٝحُلوَحء  )ؿٔغ ٍرخ١(ر٢ ٝهخف ٝهخٓض رز٘خء حُٔٔخؿي ٝحُ

 ٝحُٔٔخ٤ًٖ 
  ٍػخ٣ش حُ٘ٔخء: ( د)

 أًؼَٖٓ أ١ ٗت آهَ ٗظَحً الكظ٤خؿخطٜٖ

 

 

 

 

 

 

  

 سمات المجتمع اإلسالمي

 مكان  المرأة ودورها في المجتمع اإلسالمي
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 ـَر٢ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔـخالص ٓؼَ:ظَٜ طؤػ٤َ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ػ٢ِ حُؼخُْ حُ

 ِحؿَ() حُٔالرْ ٝح٣ُِ٘ش / حألػ٤خى/ ١َم ح٤ُٜي / أهٌٝح ٣َ١وش حٓظويحّ حُلٔخّ حُ

  ه٢ِ رخُي:

)ؿٞٓظخف ٓخ ًًَٙ  ٖٓ أٍٝع حألٓؼِش ػ٢ِ طؤػَ حُـَد رخ٤ُِٖٔٔ  ُكٖٔ ٓؼخِٓش حُل٤ٞحٕ ٝٛٞ

ػٖ طؼِْ حُـَد حَُكن رخُل٤ٞحٕ ٖٓ حُؼَد ٝٛٞ ٓخ ىػخ  )ك٠خٍس حُؼَد(ك٢ ًظخرٚ  ُٞرٕٞ(

 ح٤ُٚ حُي٣ٖ حالٓال٢ٓ

 
 
 

 

 
 

  ط٤ٜٔي:

ٓخ  ٤٘ٔخ ػخٗض حٍٝرخ ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٣ٞ٠ش ررَع حُِٕٔٔٔٞ ك٢ ًخكش حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش ٝحُي٤ٗ

ألٕ أٍٝرخ ًخٗض طؼخ٢ٗ ٖٓ طيهَ ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ حُ٘جٕٞ حُؼ٤ِٔش  ٢ٔٔ رخُؼٍٜٞ حُٔظِٔش ٣ُ 

 ٝطؼخهذ ًَ ٖٓ ٣وخُق أكٌخٍٛخ 

 ) ٓظخَٛ حإلٛظٔخّ رخُؼِٔخء (
 : حُيُٝش حإلٓال٤ٓش رخُؼِٔخءحٛظٔض 

ًخٗٞح ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ حُٔيحٍّ ك٤غ  ش٣ًَٔ ٓؼ٤٘شُْٜ  ٣َٜٗٚ طٞكَ ذحُؼِٔخء ٍٝحططوخ٢ٟ  (1)

 ٣ٝوٜٚ ُْٜ ٖٓ أٝهخكٜخ ٍٝحطذ ٝحُز٤ٔخٍٓظخٕٝىٍٝ حُلي٣غ 

 ٝحُٜالسطو٤ٜٚ أٓخًٖ ك٢ ىٍٝ حُؼِْ ٌُِٖٔ رٜخ أٝ الٓظَحكظْٜ ٓخ ر٤ٖ حُيٍّٝ  (3)

 ـظَر٤ٖ  ٔٝٝؿيص ًٌُي ؿَف ٢ٌُ٘ٔ حُطِزش حُ

ُٕٝ حٌُظخد  ط٢ ٌخٕ حُٔؤٕٓٞ ٣ؼٓ٘ق حُوِلخء ٝحُٔال٤١ٖ حُٜزخص ٝحُؼطخ٣خ ُِؼِٔخء ك (4)

 ًٛزخ  ُِؼَر٤شحُٔظَؿْ 

ٝحُٔؤٕٓٞ  ٓؼخ٣ٝشطْٜ كٌخٕ حأهٌ ٍٓ٘ٞ ٠ه٤َ حُؼِٔخء ٝحكظَحْٜٓ ٝحُلَٙ ػِطٞ (5)

 حُؼِٔخء ْ ُٜٔخإٔ ٠٣ْ ٓـخٕ ٣لَٛ
 

 
 

 ٓال٤ٓش ططٍٞحً ٣َٓؼخً ًخُظخ٢ُ:ططٍٞ حُظؼ٤ِْ ك٢ ػَٜ حُيُٝش حإل

 حُي٤٘٣ش ٓغ ريح٣ش ظٍٜٞ حُيػٞس حإلٓال٤ٓش ًخٕ حإلٛظٔخّ رخُؼِّٞ )أ(

 ك٢ حُؼَٜ حأل١ٞٓ حٛظٔٞح رخُؼِّٞ حُظـ٣َز٤ش  )د(

 ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ًخٗض هٔش حالُىٛخٍ حُؼ٢ِٔ ك٢ ؿ٤ٔغ حُؼِّٞ  )ؽ(

 تأثر الغرب بالمسلمين اجتماعيا

 الحياة العلمي  وفنون العمارة الدرس الرابع

 أوال: الحياة العلمي 

 المؤسسات العلمي 
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ُِٔٔـي ىٍٝ ػ٢ِٔ ٍحثي ك٤غ طيٍّ ك٤ٚ ػِّٞ حُوَإٔ ٝطل٤َٔٙ ٝحُلي٣غ ٝػِٞٓٚ ٝحُلوٚ 

 ٌٝٓحٛزٚ 

 : طظْ ك٢ كِوخص ٓؼَ حُيٍحٓشًخٗض 
       حُٔي٣٘شي ك٢ ٓٔـي ٓخُ حإلٓخّكِوٚ  (1)
 حُ٘خكؼ٢ ك٢ ٓٔـي ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ ك٢ َٜٓ  حإلٓخّ (2)
 )١ٌَ٘ٓ رظٔزٌظٞ (حُؼِْ ك٢ ٓٔـي  صكِوخ (3)

 

 
 

 حُو٢ حُؼَر٢ٝٝحُلٔخد  ٝحٌُظخرشح٣ٌَُْ  ٕحُوَآطؼ٤ِْ  : ٛيكٜخ

 ٍ حُٔيٍٓش حالرظيحث٤ش كخ٤ُخًخٗض حٌُظخط٤ذ طوّٞ ريٝ : الكظـــ

 

 
 

 حرغ حُٜـ١َ ٝحُىَٛص ك٢ حُوَٕ حُوخْٓ حُٜـ١َ ٗ٘ؤص ك٢ حُوَٕ حَُ

  ا٠ُ : ٣َؿغ حُٔزذ ك٢ ٗ٘ؤطٜخ
 حُلِوخص ك٢ حُٔٔخؿي ٝحُىكخٜٓخ  سًؼَ )أ(

 ٍ حُظ٘ٞع ك٢ حُؼِّٞ ٞٝظٜ )د(

 ا٠ُ :حٗؤٔض حُٔيحٍّ 
 ٣َ٘ف ػ٤ِٜخ أٛلخرٜخ  شٓيحٍّ أ٤ِٛ )أ(

 حُيُٝشٓيحٍّ طَ٘ف ػ٤ِٜخ  )د(

  ٓ٘خٛـٜخ:
 ُي٤٘٣ش ٝحُؼِّٞ حُطز٤ؼ٤ش ًخُٜ٘يٓش ٝحُطذ ٝح٣َُخ٤ٟخص ؿٔؼض ر٤ٖ طي٣ٍْ حُؼِّٞ ح

 حُٔٔظ٣َٜ٘ٚ( حُٔيٍٓش -حُ٘ظخ٤ٓش  حُٔيٍٓش)  أٓؼِظٜخ :

 

 
 

 ػَكض حُيُٝش حالٓال٤ٓش أٗٞحػخ ٓظؼيىس ٖٓ حٌُٔظزخص ك٤غ ًخٕ ٣ٞؿي :

 ٗ٘ؤص ٓغ ٗ٘ؤٙ حُٔٔـي :ٌٓظزخص حُٔٔخؿي (1)

 حع ٤ٌُٕٞ ك٢ ٓظ٘خٍٝ حُـ٤ٔغ ٓؼَ حُظَٓئٓٔخص ػ٤ِٔش ٣للع ك٤ٜخ  ٢ٛ حُؼخٓش:حٌُٔظزخص  (2)

ٜٓٔخ حُلخ٤ٔ١ٕٞ كوي كَٔ ٌٓظزش ىحٍ حُؼِْ رخُوخَٛس ٝحُظ٢ أٝ ( حُلٌٔش)ر٤ض ٌٓظزٚ رـيحى 

  ٓؼِٚ( )ٓخ ُْ ٣َٟٖ ٓخثَ حُؼِّٞ ٝح٥ىحد ح٤ُٜخ رؤَٓ ٖٓ حُو٤ِلش ٗلخثْ حٌُظذ ٓ

 ريٓ٘ن  حُظخ٣َٛش حٌُٔظزش :ٌٓظزخص حُٔيحٍّ  (3)
 ٝحُؼِٔخء ٝحُظـخٍ ٝحألَٓحءطٞؿي ك٢ ر٤ٞص حُوِلخء  : حُوخٛشحٌُٔظزخص  (4)

 ( المسجد5)

 ( الكتاتيب6)

 ( المدارس7)

 ( المكتبات8)
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 ػِّٞ ػو٤ِشػِّٞ ٗو٤ِش /  ْ حُؼِّٞ ا٠ُ :ط٘ؤ

ٝط٘ؤْ  (شٝحُٔ٘ حُوَإٓ)شحُظ٢ طٔظٔي أُٜٛٞخ ٖٓ ٜٗٞٙ ى٤٘٣ ٢ٛ ش :حُؼِّٞ حُ٘و٤ِأٝال: 

 : ا٠ُ

 حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش / حُؼِّٞ حإلٗٔخ٤ٗش ٝحالؿظٔخػ٤ش /  ػِّٞ حُِـش ٝح٥ىحد

 

 
 

 ٛٞػِْ ٣َحى رٚ كْٜ ًظخد هللا  حُوَإٓ :طل٤َٔ  (1)

  :ٖٝٓ أَٜٗ ًظذ حُظل٤َٔ 
 ٝطل٤َٔ حرٖ ًؼ٤َ  ( حُوَإٓ ألكٌخّ)حُـخٓغ طل٤َٔ حُو١َز٢ 

  :ػِْ حُوَحءحص (2)
 )ٓ٘ٔٞرخ ُ٘خهِٚ(ح٣ٌَُْ ٝحهظالكٜخ  حُوَإٓ آ٣خصػِْ ٣زلغ ك٢ ٤ًل٤ٚ طَط٤َ ٛٞ

 ح٣٥خصٗطن  شخ ػ٢ِ ٓالٓكَٛ حإلٓالّك٢  ٓظؼيىسظَٜ ٓغ ىهٍٞ أؿ٘خّ 

  :ػِْ حُلي٣غ (3)
 ٝحُُوِو٤ش  حُوِو٤شأهٞحٍ ٝأكؼخٍ ٝطو٣ََحص ٝٛلخص حُ٘ز٢ دمحم  ٛٞ

 )ٝٛٞ أكي حُؼِّٞ حُظ٢ حٗلَىص رٜخ حُل٠خٍس حالٓال٤ٓش (

 ه٢ِ رخُي:
 ٗ٘ؤ ٓغ ٌٛح حُؼِْ ػِْ ٜٓطِق حُلي٣غ ُللع أكخى٣غ حٍَُٓٞ ٓ٘يح ٝٓظ٘خ 

 ِْٓٔ( ٝحإلٓخُّزوخ١ٍ ح حإلٓخّ)ٖٓ ؿٔغ حُلي٣غ  أَٜٗ

 :ػِْ حُلوٚ  (4)
 ٖٓ ػزخىحص ٝٓؼخٓالص ٝكيٝى ٝؿ٤َٛخ  َُ٘ػ٤ٚح حألكٌخّٛٞ حُؼِْ ح١ٌُ ٣ظ٘خٍٝ 

 ٜٝٓيٍٙ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش

 حالٍرؼٚ ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ حُٜـ١َ حُلو٤ٜشحٌُٔحٛذ حٓظوَص  الكظـــ:

 

 

 

 طؤػَ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُل٢َٔٗ رزؼٞ أكٌخّ حُلوش حُٔخ٢ٌُ  (1)

ّ رٔخ ؿخء ك٢ 1965طؤػَ اػالٕ حُٔئطَٔ حُوخٙ رخُو٠خء ػ٢ِ حُظ٤٤ِٔ ٟي حَُٔأس ػخّ  (2)

ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش ٝطٌخى طٌٕٞ حُؼزخٍحص حُوخٛش رلوٜخ ك٢ حُظِٔي ٝح٤َُٔحع ٝحأل٤ِٛش 

 حُوخ٤ٗٞٗش ٗٔوش ٓٔخ ؿخء ك٢ ًظذ حُلوش حإلٓال٢ٓ 

 

 

 

 العلوم في الدول  اإلسالمي 

 العلوم الديني 

 تأثير الح ارة اإلسالمي  عل  أوربا في العلوم الديني 
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  -:حُلِٔلش (1)

 ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ حُظَؿٔشٍ كًَٚ ػَف حُِٕٔٔٔٞ ٌٛح حُؼِْ رؼي حُىٛخ

 (حُـِح٢ُ  ٝحإلٓخّ)حرٖ ٍٗي ٝحُلخٍحر٢ ح٤ُِٖٔٔٔ  حُلالٓلش أَٜٖٗٓ 

 حُظخ٣ٍن : (2)
حُوَٕ حُؼخ٢ٗ حُٜـ١َ ٖٓ حؿَ طي٣ٖٝ ٤َٓٙ  أٝحهَك٢  حإلٓال٢ٓطي٣ٖٝ حُظخ٣ٍن  ريح٣شًخٕ 

 َٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝؿِٝحطٚ  حٍَُٓٞ

 غ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش حُىَٛ حُظي٣ٖٝ حُظخ٣ٍو٢ ٓ الكظـــ:

)حرٖ ٝحٗظَٜ ك٢ َٜٓ  (حرٖ حالػ٤َ,  )حُطز١َ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش ئٍه٢ٖٓٝٓ حَٜٗ 

 ػزيحُلٌْ ٝحُٔو١ِ٣َ(

  ( حُــَحك٤خ:3)

كٞٛق حُؼِٔخء حُؼِٔخء ك٢ ١ِذ حُؼِْ ٝحُظـخٍس  ٗظَحً َُكِش حُىَٛص ك٢ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش

 حُزِيحٕ ٝٛلخ ىه٤وخ ٓيػٔخ رخُوَحث٢ 

 (حرٖ كٞهَ / حإلى٢ٔ٣ٍ  )ء حُــَحك٤خ ٖٓ أَٜٗ ػِٔخ

  ػِْ حالؿظٔخع:( 4)

طْ ٟٝغ حُِز٘خص حأل٢ُٝ ُؼِْ حالؿظٔخع أػ٘خء ىٍحٓش حرٖ هِيٕٝ ُِؼَٔحٕ حُز١َ٘ ٌُُٝي ٣ُؼي 

 حُٔئْٓ ُؼِْ حالؿظٔخع  حرٖ هِيٕٝ

 

 

 
 

 

 ٛٞ أْٛ ػِّٞ حُِـش حُؼَر٤ش  (1) حُ٘لٞ

حهظال١ْٜ  ٗظ٤ـشد ًؼ٤َ ٖٓ حُؼَ شُٔ٘أ ا٠ُٔزذ طَٔد حُِلٖ ٗ٘ؤ ر (2)

 حُٔلظٞكشر٘ؼٞد حُزالى 

ػْ ٤ٓز٣ٞٚ / أٍٝ ٖٓ ًظذ ك٢ حُ٘لٞ حُيإ٢ُ  حألٓٞى أرٞ) أَٜٗ ػِٔخإٙ : (3)

 (/ هخّ رظط٣َٞ ػِْ حُ٘لٞ

 حألُٝحٕ أ٣ٍٞٛزلغ ك٤ٚ ػٖ ٝ  حُؼَد ألٗؼخٍػِْ أُٝحٕ حُ٘ؼَ حُٔٞحكن  حُؼَٝٝ

ُ٘ؼَ ٓظٚ ػَ٘ حُو٤َِ رٖ حكٔي حُلَح٤ٛي١ ٝح١ٌُ هْٔ ح ٓئْٓ ٌٛٙ حُؼِْ:

  رلَح

 حألىد

 حُؼَر٢

 طؼيىص كَٝع حألىد ٜٝٓ٘خ::/

 حُؼَر٢ حألىد اػَحءًخٕ ُِ٘ؼَحء ىٍٝ ك٢  حُ٘ؼَ: ( أ)
 ك٢ حُ٘ؼَ ٝحُـخكع ك٢ حُ٘ؼَ  حُلَُىم أرَُ حألىرخء: ( د)

 العلوم اإلنساني  واالجتماعي 

 علوم اللغ  وا دب
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طؤػَ حُـَر٤ٕٞ ٝهخٛش ٗؼَحء حألٓزخٕ رخالىد حُؼَر٢ طؤػَحً ًز٤َحً رَ ًخٕ رؼ٠ْٜ ٣٘ظْ  (1)

 َر٢ حُ٘ؼَ حُؼ

 ش٤ُِٝ شُق ٤ُِأٖٓ هٜٚ  رخُوٞحط٤ْ ( حُؼزَس)حهظزْ ٌٗٔز٤َ ٟٓٞٞع َٓٔك٤ظٚ  (2)

ٔؼ١َّ ٝحُل٤ِٔٞف حُِْٔٔ ُِحُـلَحٕ  رَٓخُش – ش٤ُٜح٤ٌُٓٞي٣خ حال –طؤػَ ك٢ ًظخرٚ  ىح٢٘ٗ( 3)

  حرٖ حُؼَر٢

 

 حُؼِّٞ حُؼو٤ِش ػخ٤ٗخ:
ػِّٞ حُطذ 

 ٝح٤ُٜيُش

طز٤ش ػْ ٓخٛٔٞح رٌَ٘ ًز٤َ ك٢ أهٌ حُِٕٔٔٔٞ ػٖ حألْٓ حاله١َ حُؼِّٞ حُ

 ططٍٞٛخ 

)حَُح١ُ ٝحَُِٛح١ٝ ٝحرٖ ٤ٓ٘خ ٝحرٖ حُ٘ل٤ْ ٣ٝٞك٘خ رٖ  حأل١زخء أَٜٗ

 ٓخ٣ٞٓٚ (

 ٝح٤ُٜيُشح٤ُِٖٔٔٔ ك٢  ٓـخ٢ُ حُطذ  آٜخٓخص

حٗ٘خٛخ ح٤ُُٞي رٖ ػزي  آال٢ٍٓٝ ر٤ٔخٍٓظخٕ أحُز٤ٔخٍٓظخٕ ٝ اٗ٘خء (1)

 حُِٔي ك٢ حُؼَٜ حال١ٞٓ ُؼالؽ )حُـٌحّ(

 حُ٘ٔخء ٝأَٓحٝ شكٌخٕ ْٜٓ٘ ح١زخء ػ٤ٕٞ ٝؿَحكوٜٚ ػَكٞح حُظ (2)

 شٝه٤خ١ حُو٣َٜ٤ش حُٞالىسٓؼَ  شػ٤ِٔخص ؿَحك٤ اؿَحءطٌٔ٘ٞح ٖٓ  (3)

 حُـَٝف

ح٤ُٔخٙ ٖٓ حُؼ٤ٕٞ  ٝأُحُٞحٝػخُـٞح حَُِ٘  حُٔويٍ()ػَكٞح حَُٔهي  (4)

 ٝػَكٞح حُطذ حُٞهخث٢
 )حرٖ حُز٤طخٍ( ح٤ُٜيُشٖٓ ًظذ ك٢  ٝأَٜٗ ؿي٣يسحًظ٘لٞح ػوخه٤َ  (5) 

 شى٣ٝخٓغ ٓلَىحص حألًظخرٚ ؿ

 ٓئْٓ ٌٛح حُؼِْ  ؿخرَ رٖ ك٤خ٣ٕؼي  ح٤ٔ٤ٌُخء

ف حٌُلٍٞ ٍٝٝف حُ٘٘خىٍ ٝط٤ًَذ حًظ٘خ حرظٌخٍحص ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ح٤ٔ٤ٌُخء:

   حٍُٞم شحُٔؼخىٕ ٝٛ٘خػ شٝحُٔٔظل٠َحص ٝط٘و٤ شى٣ٝحأل

 حُل٣ِ٤خء

 ٝحُز٣َٜخص
 

ٟٝغ  ٠ُاٞطٖ ٤ٗٓخْٛ حرٖ ٤ٓ٘خ ٝٛزٚ هللا رٖ ٌِٓخ حُزـيحى١ ك٢ ٍٝٛٞ 

 هٞح٤ٖٗ حُـخًر٤ٚ

رٞ ٣ٞٓق حٌُ٘ي١ ٖٓ أٝحثَ حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ح٣ٌُٖ ًظزٞح ك٢ ٣ُؼي أ

 ٓئْٓ ػِْ حُز٣َٜخصحُز٣َٜخص ٖٝٓ رؼيٙ ؿخء حُلٖٔ رٖ ح٤ُٜؼْ 

 )الٍٓطٞ ٝح٤ٍٔٗيّ(طَؿْ حُِٕٔٔٔٞ ًظذ حُطز٤ؼش 

حُـزخٍ حُٜوٍٞ ٝ ٝىٍحٓش حُطز٤ؼ٤شطل٤َٔ حُظٞحَٛ ٗـق حُِٕٔٔٔٞ ك٢  حُـ٤ُٞٞؿ٤خ

ٓؼَ  حُـ٤ُٞٞؿ٤ش٣ؼِِٞح ًؼ٤َح ٖٓ حُظٞحَٛ  إٔحٓظطخػٞح /  ٝحُٔؼخىٕ

 حُِالٍُ ٝحُزَح٤ًٖ ٝؿ٤َٛخ

 تأثير الح ارة اإلسالمي  عل  أوربا في مجاأ اللغ  وا دب
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 حُلِي ٝح٣َُخ٤ٟخص 

 ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ رخُ٘ؼخثَ حُي٤٘٣ش :حٍطز٢ ػِْ حُلِي  -حُلِي:

 رْ طلَٔ حٛظٔخّ ح٤ُِٖٔٔٔ ريٍحٓش ػِْ حُلِي ؟ 

 حُوزِشٝحطـخٙ  حُٜالسطلي٣ي أٝهخص  (1)

 ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ ٖٓ ّٛٞ ٝكؾ حُٜـ٣َشًٚ حُؤَ ُظلي٣ي أٝحثَ حٍُٜ٘ٞ ٓظخرؼٚ كَ (2)
 حألؿَحَُّٛي  حُيه٤وش حُل٤ٌِشر٘خء حَُٔحٛي  : ك٢ ػِْ حُلِي ح٤ُِٖٔٔٔ آٜخٓخصٖٓ 

 حُٔٔخ٣ٝش
 

 -ح٣َُخ٤ٟخص:

ٌٛح حُؼِْ ح١ٌُ ططٍٞ  رظٌخٍالٓززخ  حإلٓال٢ًٓخٗض ه٠خ٣خ ح٤َُٔحع ك٢ حُلوٚ  ( حُـزَ:1)

ًٔخ ًخٕ ُِؼَد  رًٞخَٓ ٗـخع ح١َُٜٔ ٝػَٔ حُو٤خّ()أٖٓ حُؼِٔخء ْٜٓ٘ َ ػ٢ِ ٣ي ًؼ٤

 ك٠َ ًز٤َ ك٢ حرظٌخٍ كٔخد حُٔؼِؼخص

ًظخد طَؿٔش حألػٔخٍ حإلؿ٣َو٤ش ٓؼَ حُؼَد ػزَ  ا٢ُ حُٜ٘يٓشىهَ ػِْ  :حُٜ٘يٓش (2)

  ( حُٜ٘يٓش أٍٛٞ) اه٤ِيّ

 ػِْ ح٤ٌُٔخ٤ٌٗخ 
)حُٔخػخص ُٔجخص ٖٓ ح٥الص ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٓؼَ حُ٘خكؼش ٝٛ٘ؼٞح حػِْ حُل٤َ ػ٤ِٚ حْٓ  أ١ِوٞح

 حُٔخث٤ش ٝ آالص ٍكغ ح٤ُٔخٙ حُظ٢ طُؼزض ك٢ حُلوٍٞ ُؼيّ اٛيحٍ حُٔخء(

 

 

 
 

 أهٌص حٍٝرخ ػٖ ح٤ُِٖٔٔٔ أٓخ٤ُذ حٍُِحػش ٝآُش حإلٓطَحد (1)

 )حُزِٞٛش( ٗوِٞح ٛ٘خػش حٍُٞم ٝحإلرَ حُٔـ٘خ٤ٔ٤١ش (2)

ص  ًحط٤ش حُظ٘ـ٤َ طؤػ٤َٛخ حُو١ٞ ػ٢ِ حُلَك٤٤ٖ ًخٕ ُِٔخػخص حُٔخث٤ش حُٔؼويس ٝحالال (3)

 حألٍٝر٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٛ٘ؼٞح أ٢ُٝ حُٔخػخص ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ 

ػيى٣ش طٔظويّ ك٢ ؿيحٍٝ ٣ٍخ٤ٟش  ٢ٛٝ )ح٣ُِؾ(ٔخ حٓظويّ حُؼخُْ حالٍٝر٢ ًزَِ: ً (4)

 حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘  ٤٘ٚ حٍُٜٔ٘ٞس ػٖ كًَش حٌُٞحًذ كظ٤ٛ٠خؿش هٞحٗ

  :ك٢ ٓـخٍ حُلِيٝ (5)

 حػظٔي ػِٔخء حٍٝرخ ك٢ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش  ػ٢ِ حَُٔحٛي حُل٤ٌِش حالٓال٤ٓش  )أ(

)حُـزَ ٝحُٔوخرِش(  ًٔخ حٛزلض ٓئُلخص ػِٔخء ح٣َُخ٤ٟخص ٝحُلِي ٓؼَ ًظخد حُوٞح٢ٍُٓ )د(

 ٜٓيٍحَ أٓخ٤ٓخً ك٢ ح٣َُخ٤ٟخص ك٢ حُـخٓؼخص حألٍٝر٤ش

 

 

 

 وربا في العلوم )علوم الميكانيكا(تأثير الح ارة اإلسالمي  عل  أ
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 : ش ٓال٤ٓحإل حُيُٝشك٢  حُؼ٤ِٔشطؼيىص حُٔ٘٘خص 
 ط٘ظَٔ ػ٢ِ حُٔٔخؿي ٝحُِٝح٣خ ٝحالٍرطٚ حُي٤٘٣ش: حُؼٔخٍس

 ط٘ظَٔ ػ٢ِ حُوالع ٝحُلٜٕٞ ٝحالٓٞحٍ حُلَر٤ش: حُؼٔخٍس 

 ٝؿ٤َٛخ( شٓزِٝحأل ٝحألٓٞحمحُوخٗخص ٝحُل٘خىم ٝحُلٔخٓخص ) حُؼخٓش: حُؼٔخٍس

 وٍٜٞ ٝحُز٤ٞص  طظٔؼَ ك٢ حُ حُؼٔخٍس ح٤ٌُ٘ٔش:

  ه٢ِ رخُي:

٘خُُٜخ كخهظِق حٍُِٔ٘ هٌص ًَ ٓي٣٘ش آال٤ٓش ١خرؼخً هخٛخً ك٢ حُٜ٘يٓش حُٔؼٔخ٣ٍش ُٔأ

 حُوخ١َٛ ػٖ حُٔـَر٢ حُ٘خ٢ٓ ػٖ 

 

 حُؼٔخٍس: أٗٞحع 
 ك٢ َٜٓ ٣ٔؼِٚ ٓٔـي ٍٍٓٞ هللا ٝٓٔـي ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ حُطَحُ حُؼَر٢ حُز٢٤ٔ :

 ٝهِؼٚ كِذ حُوخَٛسحُي٣ٖ ك٢ طٔؼِٚ هِؼٚ ٛالف  : حأل٣ٞر٢حُطَحُ 

ٝهخٕ  حالٌٓ٘ي٣ٍٚٝهِؼٚ هخ٣ظزخ١  رخُوخَٛسٓؼَ ٓيٍٓٚ حُِٔطخٕ كٖٔ  حُطَحُ ح٢ًُِٞٔٔ:

 رخُوخَٛسحُـ١ٍٞ ًٝٝخُش حُو٢ِ٤ِ 

  رلخّٝؿخٓغ حُو٤٣َٖٝ  ؿَٗخ١شٝهٍٜٞ  ه١َزشٓؼَ ٓٔـي  :حُطَحُ حَُٔح٢ً٘ ٝحالٗي٢ُٔ

 

 

 

  ش ٖٓ حُؼَد كٖٔ حُؼَحم ٓؼالً:خ٣ٍحهظزْ حُـَر٤ٕٞ رؼٞ حألٓخ٤ُذ حُٔؼٔ (1)

رـيحى  ُيٍحٓش كٖ حُؼٔخٍس حإلٓوال٢ٓ ٝر٘و٢ ُوٚ هٜوَحً  حٍَٓ حإلٓزَح١ٍٞ حُز٤ِٗط٢ ٓل٤َح ا٠ُ

رووخُوَد ٓووٖ حُؤووط٘ط٤٘٤ش ػِوو٢ ؿووَحٍ هٜووٍٞ رـوويحى ٝهطوو٢ كيحثوووٚ ػِوو٢ ٗٔوو٢ حُلوويحثن 

 حإلٓال٤ٓش 

ٖ ٣َ١وون حالٗوويُْ ًووٌُي حٗظوِووض حألٓووخ٤ُذ حُٔؼٔخ٣ٍووش ٝحُِهَك٤ووش حُوو٢ رووالى  حُـووَد ػوو (2)

ٝٛووو٤ِش ٟٝٝووق ًُووي كوو٢ ٤ً٘ٔووش ٓي٣٘ووش َٓحهٞٓووطش حُظوو٢ ظٜووَ كوو٢ ٓؼٔخٍٛووخ ٓؼووخٍ ُِؼوووٞى 

 حإلٓال٤ٓش 

ىٍؿوش أٜٗوْ ٗوِوٞح  َس طو٤٣ِٖ حألٓووق رخُٜوٍٞ حُِٔٞٗوش اُو٠ٍٝروخ كٌوًٌُي أهٌ ٍٓوخٓٞح أ (3)

 .ًظخرخص ػَر٤ش ٣ُ٘ٞح رٜخ حألٓوق ٍؿْ أٜٗخ ًحص ١خرغ آال٢ٓ 

 هخثال:)٣َٝ ى٣ٍٞحٗض ( ع ٖٓ حٗـخُحص ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ٓـخٍ حُؼِّٞ ٣ظلي

)٣ٌخى حُِٕٔٔٞ ٣ٌٕٞٗٞ ْٛ ح٣ٌُٖ حرظيػٞح ح٤ٔ٤ٌُخء رٞٛلٜخ ػِٔخ ٖٓ حُؼِّٞ ًُٝي حٕ 

ح٤ُِٖٔٔٔ حىهِٞح حُٔالكظش حُيه٤وش ٝحُظـخٍد حُؼ٤ِٔش ٝحُؼ٘خ٣ش رَٛي ٗظخثـٜخ ك٢ ح٤ُٔيحٕ 

 ح١ٌُ حهظَٜ ك٤ٚ ح٤ُٞٗخٕ ػ٢ِ ٓخ ٗؼِْ ػ٢ِ حُوزَس حُٜ٘خػ٤ش ٝحُلَٝٝ حُـخ٠ٓش (

 ثانيا: فنون العمارة

 تأثير الح ارة اإلسالمي  عل  أوربا في مجاأ العمارة




